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تسرهف
5تسرهف

هار _ا  22هنت

باتک 22تاصخشم 

23هراشا

27تسرهف

51همدقم

تّیودهم ثحابم  حرط  ترورض  لوا : 54سرد 

54هراشا

ماما تفرعم  موزل  - 155

55هراشا

یعقاو مالسا  طرش  ماما ، تخانش  56فلا )

تیاده لماع  ماما ، تخانش  56ب )

روهظ نامز  رد  ناشیا  يرای  باوث  ماما و  تخانش  57ج )

ادخ تفرعم  هار  ماما ، تخانش  58د )

تّیودهم عوضوم  هب  نوگانوگ  بتاکم  نایدا و  هجوت  - 259

تّیودهم عوضوم  ندوب  زور  هب  - 360

60هراشا

نازیتس يدهم  هزرابم ي  ياه  شور  61لوا - 

61هراشا

تّیودهم راکنا  61فلا )

فیرحت 62ب )

بیرخت 63ج )

يزاس نیزگیاج  64د )

يودهم یناهج  دربهار  هئارا ي  64مود - 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


66شسرپ

شهوژپ ياه  66هصرع 

شهوژپ 67عبانم 

تّیودهم فراعم  ياه  بیسآ  مود : 68سرد 

68هراشا

یسانش بیسآ  69موهفم 

تّیودهم یسانش  بیسآ  عوضوم  69تّیمها 

تّیودهم ياه  بیسآ  نیرت  70مهم 

70هراشا

راظتنا موهفم  زا  یفارحنا  ياه  تشادرب  - 170

مالسلا هیلع  رصع  ماما  زا  نشخ  هرهچ يا  نداد  ناشن  - 272

يرورض ریغ  ثحابم  حرط  - 373

یگدزباتش لیجعت و  - 474

روهظ يارب  تقو  نییعت  - 575

صاخ قیداصم  رب  روهظ  ياه  هناشن  قیبطت  - 676

ییارگ تاقالم  - 777

تّیودهم گنهرف  ياه  بیسآ  اب  هزرابم  ياه  78هار 

79شسرپ

شهوژپ ياه  79هصرع 

شهوژپ 80عبانم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  یناگدنز  هب  هاتوک  یهاگن  موس : 82سرد 

82هراشا

باقلا 84مان و 

86دالیم

87ردام

تدالو 88یگنوگچ 
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ماما 90تریس 

دهز - 190

اوقت - 290

تدابع - 390

داهج یشوک و  تخس  - 490

تلادع - 591

تواخس - 691

عوشخ - 791

اه تعدب  ربارب  رد  يریگ  عضوم  - 892

یهاوخریخ تحیصن و  - 992

يرابدرب ربص و  - 1092

ترضح یگدنز  ياه  93هرود 

93هراشا

افتخا هرود ي  - 193

تبیغ نارود  - 294

روهظ رصع  - 394

95شسرپ

شهوژپ ياه  95هصرع 

عبانم 96یفرعم 

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مراهچ : 98سرد 

98هراشا

نآرق تّیعماج  100فلا )

لیوأت ریسفت و  100ب )

ریسفت - 1100

لیوأت - 2101

مالسلا مهیلع  راهطا  همئا ي  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگیاج  101ج )
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؟ تسا هدمآ  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  مان  ایآ  103د )

103هراشا

مسا اب  یفرعم  - 1103

یگژیو تفص و  اب  یفرعم  - 2103

تّیودهم تایآ  زا  104ینیچلگ 

نایدا عیمج  رب  هبلغ  - 1104

یهلا هدعو ي  نانمؤم ، تفالخ  - 2106

نیمز ناثراو  حلاص ، ناگدنب  - 3109

ادخ تساوخ  نافعضتسم ، ییاوشیپ  تثارو و  - 4110

112شسرپ

شهوژپ ياه  112هصرع 

عبانم 113یفرعم 

تایاور رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مجنپ : 114سرد 

114هراشا

مالسلا هیلع  رصع  ماما  هژیو ي  ياه  باتک  115فلا )

115هراشا

همعِّنلا ُمامت  نیِّدلا و  ُلامک  - 1116

هبیغلا - 2116

هبیغلا یف  هرشعلا  ُلوُصُفلا  - 3116

هبیغلا یف  تالاسر  عبرأ  - 4116

هَّجُحلل هبیغلا  - 5116

مالسلا هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحألا  ُمجعُملا  - 6117

(53 ، 52 ياهدلج 51 ،  ) راونالاراحب - 7117

رثالا بختنم  - 8117

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  ثیداحا  رتاوت  117ب )

ثیداحا وترپ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  118ج )
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118هراشا

« نیَلِقث  » ثیدح - 1119

« َتام نَم   » ثیدح - 2120

« هفیلخ رَشَع  ینثإ   » ثیدح - 3122

تّیودهم عوضوم  رد  هصاخ  هماع و  كرتشم  ياه  هصرع  123د )

تّیودهم هیضق ي  لصا  - 1123

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  مایق  روهظ و  رما  هب  داقتعا  بوجو  - 2124

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  توعد و  ندوب  یناهج  - 3124

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  ادتقا  مالسلا و  هیلع  یسیع  لوزن  - 4124

مالسلا هیلع  يدهم  بقل  رب  قافّتا  - 5125

مالسلا اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  - 6125

یهلا دادما  - 7126

روهظ میالع  زا  یکی  ناونع  هب  ءادیب  فسخ  - 8126

مالسلا هیلع  ماما  يرهاظ  تاصخشم  - 9127

مالسلا هیلع  ماما  نامز  رد  تمعن  یناوارف  - 10127

ماقم نکر و  نیب  تعیب  - 11128

ریگارف تلادع  - 12128

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  مان  مه  - 13128

130شسرپ

شهوژپ ياه  130هصرع 

عبانم 131یفرعم 

نایدا رد  دوعوم  مشش : 132سرد 

132هراشا

دوهی نییآ   رد  دوعوم  - 1134

تّیحیسم نییآ  رد  دوعوم  - 2136

تشترز نییآ  رد  دوعوم  - 3139
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ودنه نییآ  رد  دوعوم  - 4141

ادوب نییآ  رد  دوعوم  - 5143

یناهج دوعوم  حلصم  راظتنا  رد  ناهج  144للم 

نایدا لها  یبهذم  بتک  رد  دوعوم  یجنم  سّدقم  145یماسا 

148شسرپ

شهوژپ ياه  148هصرع 

عبانم 149یفرعم 

ماما تبیغ  متفه : 150سرد 

150هراشا

مالسلا هیلع  ماما  ندشن  هدید  - 1151

مالسلا هیلع  ماما  ندوب  سانشان  - 2152

152هراشا

هیرظن ود  154لیلحت 

تبیغ 155هنیشیپ ي 

تبیغ 159عاونا 

159هراشا

يرغص تبیغ  - 1159

يربک تبیغ  - 2160

نآرق رد  مالسلا  هیلع  ماما  161تبیغ 

تبیغ 163للع 

163هراشا

تبیغ نامز  رد  مدرم  ناحتما  - 1164

ناشیا ندرگ  رب  یسک  تعیب  ندوبن  - 2165

ندش هتشک  زا  سرت  ناج و  ظفح  - 3166

مدرم یسانشان  ردق  - 4167

169شسرپ
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شهوژپ ياه  169هصرع 

عبانم 170یفرعم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بیاغ  ماما  يدوجو  تاکرب  متشه : 172سرد 

172هراشا

ضیف هطساو ي  174لوا :

ینیوکت تیاده  177مود :

177هراشا

یعیرشت تیاده  177فلا )

ینیوکت تیاده  177ب )

یشخب دیما  178مّوس :

یشخب تّینما  180مراهچ :

سفن بیذهت  182مجنپ :

هعیش نایک  ظفح  183مشش :

تالاؤس هب  ییوگ  خساپ  184متفه :

مالسلا هیلع  ترضح  رافغتسا  اعد و  زا  يدنم  هرهب  185متشه :

187شسرپ

شهوژپ ياه  187هصرع 

عبانم 188یفرعم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  اب  رادید  مهن : 189سرد 

189هراشا

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  رادید  قاتشم  مالسلا  مهیلع  تیب  190لها 

رادید ناکما  192فلا )

تباین یفن  193ب )

ترایز ناکما  194ج )

194هراشا

یلقع لیلد  - 1194
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( تایاور  ) یلقن لیلد  - 2195

ینیع لیلد  - 3197

197هراشا

تافّرشت لقن  197فلا )

ترضح هیحان ي  زا  هدش  رداص  راکذا  اهاعد و  198ب )

رادید عاونا  198د )

198هراشا

( تخانش نودب  تاقالم   ) ماع رادید  - 1199

( تخانش هارمه  تاقالم   ) صاخ رادید  - 2200

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  تاکرب  201ه )

201هراشا

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دوجو  تابثا  رب  عطاق  لیلد  - 1201

نایعیش نامیا  نیقی و  شیازفا  - 2202

یناور تّینما  شمارآ و  ساسحا  - 3202

تیبرت حالصا و  - 4202

هجوت قیمعت  شیازفا و  - 5202

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  عناوم  203و )

رادید ثحب  ياه  بیسآ  204ز )

204هراشا

تافارخ جیورت  - 1204

رادید ندوب  فده  - 2205

تافرشت لقن  رد  طیرفت  طارفا و  - 3205

207شسرپ

شهوژپ ياه  207هصرع 

عبانم 208یفرعم 

را ___ ظتنا مهد : 209سرد 
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209هراشا

راظتنا 210موهفم 

دوعوم راظتنا  211بوجو 

راظتنا 213تلیضف 

راظتنا 215راثآ 

215هراشا

ربص - 1215

دیما - 2216

يزاسدوخ حالصا و  - 3217

مالسلا هیلع  ماما  هب  نتسویپ  يارب  دوخ  ندرک  هدامآ  - 4218

نیتسار نارظتنم  تیبرت  - 5218

نارظتنم 219فیاظو 

نارظتنم 219تاجانم 

ترضح یتمالس  يارب  اعد  - 1219

ترضح اب  نامیپ  دهع و  دیدجت  يارب  اعد  - 2220

ترضح روهظ  يارب  اعد  - 3221

ندوب ترضح  ناهارمه  نارای و  وزج  يارب  اعد  - 4222

223شسرپ

شهوژپ ياه  223هصرع 

عبانم 224یفرعم 

ناروای يدهم  مهدزای : 225سرد 

225هراشا

عوضوم 226تّیمها 

226هراشا

نآرق رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ناروای  ياه  یگژیو  فاصوا و  228فلا )

228هراشا
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هدئام هروس ي  هیآ ي 54  - 1228

ءایبنا هروس ي  هیآ ي 105  - 2229

سنوی هروس ي  هیآ ي 62  - 3230

دوه هروس ي  هیآ ي 80  - 4231

نارمع لآ  هروس ي  هیآ ي 200  - 5231

هرقب هروس ي  هیآ ي 148  - 6231

تایاور هنییآ ي  رد  ترضح  ناروای  ياه  یگژیو  233ب )

قیمع شنیب  - 1233

233هراشا

یلاعت قح  هب  تبسن  قیمع  شنیب  233فلا )

مالسلا هیلع  ماما  هب  تبسن  قیمع  شنیب  234ب )

یتسه ناسنا و  هب  تبسن  قیمع  شنیب  234ج )

یگدنب تدابع و  - 2235

تّبحَم - 3236

تعاطا - 4237

تعاجش - 5237

يرابدرب - 6238

یلد کی  - 7239

راثیا - 8239

تریصب ملع و  - 9240

مظن - 10240

242شسرپ

شهوژپ ياه  242هصرع 

عبانم 243یفرعم 

روهظ ياه  هناشن  مایق و  طیارش  مهدزاود : 244سرد 

244هراشا
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( توافت فیرعت و   ) میالع 246طیارش و 

246فیرعت

246توافت

روهظ 246طیارش 

246هراشا

عماج نوناق  247فلا )

يربهر 248ب )

نارای 248ج )

یمومع شریذپ  یگدامآ و  249د )

روهظ ياه  251هناشن 

251هراشا

یمتح ياه  هناشن  - 1251

251هراشا

ینایفس جورخ  252فلا )

ءادیب فسخ  252ب )

ینامی جورخ  253ج )

ینامسآ هحیص ي  254د )

هیکز سفن  لتق  255ه )

یمتح ریغ  ياه  هناشن  - 2256

257شسرپ

شهوژپ ياه  257هصرع 

عبانم 258یفرعم 

تموکح مهدزیس : 260سرد 

260هراشا

تموکح لیکشت  261فده 

تموکح ياه  263همانرب 
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263هراشا

یگنهرف همانرب ي  263فلا )

263هراشا

تنس باتک و  يایحا  . 1263

قالخا تفرعم و  شرتسگ  . 2263

یملع تضهن  . 3264

اه تعدب  اب  هزرابم  . 4264

يداصتقا همانرب ي  265ب )

265هراشا

یعیبط عبانم  زا  يرو  هرهب  . 1265

تورث هنالداع ي  عیزوت  . 2265

ینادابآ نارمع و  . 3266

یعامتجا همانرب ي  266ج )

266هراشا

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شرتسگ  ایحا و  . 1266

یقالخا لیاذر  داسف و  اب  هزرابم  . 2266

یهلا دودح  يارجا  . 3267

ییاضق تلادع  . 4267

تموکح 267ياهدرواتسد 

267هراشا

ریگارف تلادع  - 1267

ینامیا یقالخا و  يرکف و  دشر  - 2269

یلدمه داحتا و  - 3270

یناور یمسج و  تمالس  - 4270

ناوارف تکرب  ریخ و  - 5270

رقف ندش  نک  هشیر  - 6271

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


رفک يدوبان  مالسا و  تیمکاح  - 7271

یمومع تّینما  - 8272

شناد شرتسگ  - 9272

تموکح ياه  273یگژیو 

273هراشا

نآ زکرم  ورملق و  273فلا )

تموکح تدم  274ب )

ماما یتموکح  هریس ي  275ج )

275هراشا

یتازرابم يداهج و  هریس ي  . 1275

ماما ییاضق  هریس ي  . 2277

ماما یتیریدم  هریس ي  . 3277

ماما يداصتقا  هریس ي  . 4277

ماما یصخش  هریس ي  278د )

یمومع تیلوبقم  278ه )

280شسرپ

شهوژپ ياه  280هصرع 

عبانم 281یفرعم 

ت __ عجر مهدراهچ : 282سرد 

282هراشا

تعجر 283يانعم 

تعجر ياه  284یگژیو 

تعجر 285هچخیرات ي 

285هراشا

تعجر هدیقع ي  شیادیپ  هرود ي  285فلا )

ق)  . ات 260 ه  95  ) تعجر هدیقع ي  یگدنلاب  دشر و  هرود ي  287ب )
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( دعب هب  260 ه ق   ) لماکت شرتسگ و  هرود ي  288ج )

تعجر 289تّیمها 

هللا موی  تعجر ، 289فلا )

هعیش یگژیو  تعجر ، هب  داقتعا  289ب )

نامیا طرش  تعجر ، هب  داقتعا  289ج )

دنوادخ تردق  راکنا  تعجر ، راکنا  290د )

تعجر 290داعم و 

تعجر فده  291هفسلف و 

291هراشا

نینمؤم تّزع  نیقفانم و  راّفک و  تّلذ  - 1291

یهلا تردق  روهظ  - 2292

نآرق رد  دنوادخ  ياه  هدعو  ققحت  - 3292

یناهج لدع  تموکح  نید و  ترصن  - 4293

تعجر عوقو  294هلدا ي 

نآرق رد  تعجر  - 1294

294هراشا

نیشیپ اه ي  تّما  رد  تعجر  294فلا )

( تمایق زا  لبق   ) هدنیآ رد  تعجر  عوقو  296ب )

تایاور رد  تعجر  - 2299

تعجر هدیقع ي  هب  تارایز  هیعدا و  300حیرصت 

300هراشا

هریبک هعماج ي  ترایز  - 1300

سی لآ  ترایز  - 2300

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ترایز  - 3301

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  - 4301

ثراو ترایز  - 5301
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نابعش همین ي  زور  رد  مالسلا  هیلع  هللا  هّیقب  ترضح  ترایز  - 6301

دهع ياعد  - 7302

نادقتعم یگدنز  رد  تعجر  302راثآ 

تکرح دیما و  - 1302

نانمؤم يارب  تماقتسا  هیحور ي  داجیا  - 2302

نانمؤم لد  نیکست  - 3302

304شسرپ

شهوژپ ياه  304هصرع 

عبانم 305یفرعم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  ثیدح  لهچ  مهدزناپ : 306سرد 

306هراشا

هللا 307هیقب 

نایعیش زا  307یهاگآ 

نیمز 307ناما 

وا ربارب  رد  308میلست 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يوگلا  مالسلا  اهیلع  همطاف  308ترضح 

رادید 308تداعس 

نایعیش 308ظفح 

ماما یگشیمه  309دوجو 

تقو لوا  309زامن 

ءادهّشلا دّیس  تبرت  حیبست  309تلیضف 

تبقاع 310نسح 

يریخ هب  310تبقاع 

تجاح تساوخ  رد  310تیفیک 

وا يوس  310هب 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مالک  رد  311اوقت 
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لطاب 311يدوبان 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تساوخ  دنوادخ و  311تّیشم 

تّدوم يانبم  تّنس  هب  311لمع 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  312تبحم 

فّلکت زا  312یهن 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ناگدنهد  312رازآ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  نیرکنم  312مکح 

کش زا  313یهن 

کیکشت زا  313یهن 

مدرم لاوما  313تمرح 

هعیش زا  الب  313عفد 

جرف لیجعت  يارب  313اعد 

لام تخادرپ  314سمخ ،

رگیدکی قح  رد  314رافغتسا 

نارفغ ببس  314رافغتسا 

مدرم تاجاح  314ندروآرب 

زامن هلیسو ي  هب  ناطیش  زا  315يرود 

قح روحم  تیب  315لها 

تماما 315هفسلف ي 

رکش 315هدجس ي 

بیاغ ماما  زا  ناسنا  يدنم  316هرهب 

تسا یهلا  تاردقم  زا  316تبیغ 

اعد تباجا  هب  316دیما 

تثعب 317فده 

جرف يارب  317اعد 

318همانباتک
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زکرم 333هرابرد 
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هار _ا  هنت

باتک تاصخشم 

 ( مالسلا هیلع  رصع  ماما  تخانش  نوماریپ  راتفگ  هدراهچ   ) هار _ا  هنت

درفدازرف هیمس  يدمحا و  هفطاع  فلؤم /

يدیرف اضر  ارآ / هحفص 

یسابرک همطاف  يروانش - هنمآ  راگن / فورح 

رنکسا 09122530448 مارت  یفارگوتیل /

مشش پاچ / تبون 

رازه جنپ  ناگرامش /

لایر  28000 تمیق /

: شخپ زکارم 

نایلع دیهش  تسب  نب  (/ 22) رامآ هچوک  هیئافص /)  ) ءادهش نابایخ  / ّتیودهم یصصخت  زکرم  مق :

7737801 سکاف :  / 7737160 نفلت :  / 37135-119 پ.ص

سراف جع -) ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  ّتیودهم ، یصصخت  هاگشورف  هاگشیامن و  زاریش :

07112349300 نفلت :

: سکاــف  / 88981389-88980999 نـــفلت :  / 15655-355 پ.ص : ( / جــع ) دوـعوم يدــهم  ترــضح  یگنهرف  داــینب  نارهت : . 2
88981389

WWW.IMAMMAHDI-S.COM

INFO@IMAMMAHDI-S.COM

3-8576-06-964 کباش   :

ص:1
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هراشا

هار _ا  هنت

مالسلا هیلع  رصع  ماما  تخانش  نوماریپ  راتفگ  هدراهچ 

درفدازرف هیمس  يدمحا و  هفطاع 
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ص:2
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ص:3
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« ْمُکِرْکِِذل َنیسان  ْمُِکتاعارُِمل َو ال  َنیلَمْهُم  ُْریَغ  ّانإ  »

نیمز ناما  راد  تناما  راگدرورپ و  رون  هدنرورپ ي  یلو و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  سدـقم  هاگـشیپ  هب  ار  زیچان  شالت  نیا 
.مینک یم  میدقت 

راتشون نایاپ  خیرات 

رهد سومان  راوگرزب  ردپ  تکرب  اب  دالیم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

یناثلا 1427 ه ق عیبر  متشه 

ص:4
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تسرهف

14 همدقم

ّتیودهم ثحابم  حرط  ترورض  لوا : سرد 

18 ماما تفرعم  موزل  - 1

19 یعقاو مالسا  طرش  ماما ، تخانش  فلا )

19 تیاده لماع  ماما ، تخانش  ب )

20 روهظ نامز  رد  ناشیا  يرای  باوث  ماما و  تخانش  ج )

21 ادخ تفرعم  هار  ماما ، تخانش  د )

22 ّتیودهم عوضوم  هب  نوگانوگ  بتاکم  نایدا و  هجوت  - 2

23 ّتیودهم عوضوم  ندوب  زور  هب  - 3

24 نازیتس يدهم  هزرابم ي  ياه  شور  لوا - 

24 ّتیودهم راکنا  فلا )

25 فیرحت ب )

26 بیرخت ج )

27 يزاس نیزگیاج  د )

27 يودهم یناهج  دربهار  هئارا ي  مود - 

29 شسرپ

29 شهوژپ ياه  هصرع 

30 شهوژپ عبانم 

ّتیودهم فراعم  ياه  بیسآ  مود : سرد 
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32 یسانش بیسآ  موهفم 

32 ّتیودهم یسانش  بیسآ  عوضوم  ّتیمها 

33 ّتیودهم ياه  بیسآ  نیرت  مهم 

33 راظتنا موهفم  زا  یفارحنا  ياه  تشادرب  - 1

مالسلا 35 هیلع  رصع  ماما  زا  نشخ  يا  هرهچ  نداد  ناشن  - 2

36 يرورض ریغ  ثحابم  حرط  - 3

37 یگدزباتش لیجعت و  - 4

38 روهظ يارب  تقو  نییعت  - 5

39 صاخ قیداصم  رب  روهظ  ياه  هناشن  قیبطت  - 6

40 ییارگ تاقالم  - 7

41 ّتیودهم گنهرف  ياه  بیسآ  اب  هزرابم  ياه  هار 

42 شسرپ

42 شهوژپ ياه  هصرع 

43 شهوژپ عبانم 

ص:5
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  یناگدنز  هب  هاتوک  یهاگن  موس : سرد 

47 باقلا مان و 

49 دالیم

50 ردام

51 تدالو یگنوگچ 

53 ماما تریس 

53 دهز - 1

53 اوقت - 2

53 تدابع - 3

54 داهج یشوک و  تخس  - 4

54 تلادع - 5

54 تواخس - 6

54 عوشخ - 7

55 اهتعدب ربارب  رد  يریگعضوم  - 8

55 یهاوخریخ تحیصن و  - 9

55 يرابدرب ربص و  - 10

56 ترضح یگدنز  ياه  هرود 

56 افتخا هرود ي  - 1

57 تبیغ نارود  - 2

57 روهظ رصع  - 3
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58 شسرپ

58 شهوژپ ياه  هصرع 

59 عبانم یفرعم 

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مراهچ : سرد 

63 نآرق ّتیعماج  فلا )

63 لیوأت ریسفت و  ب )

63 ریسفت - 1

64 لیوأت - 2

مالسلا 64 مهیلع  راهطا  همئا ي  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگیاج  ج )

؟66 تسا هدمآ  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  مان  ایآ  د )

66 مسا اب  یفرعم  - 1

66 یگژیو تفص و  اب  یفرعم  - 2

67 ّتیودهم تایآ  زا  ینیچلگ 

67 نایدا عیمج  رب  هبلغ  - 1

68 یتیاور ثحب 

69 یهلا هدعو ي  نانمؤم ، تفالخ  - 2

72 نیمز ناثراو  حلاص ، ناگدنب  - 3

73 ادخ تساوخ  نافعضتسم ، ییاوشیپ  تثارو و  - 4

75 شسرپ

75 شهوژپ ياه  هصرع 
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76 عبانم یفرعم 

تایاور رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مجنپ : سرد 

مالسلا 78 هیلع  رصع  ماما  هژیو ي  ياه  باتک  فلا )

ص:6
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79 همعِّنلا ُمامت  نیِّدلا و  ُلامک  - 1

79 هبیغلا - 2

79 هبیغلا یف  هرشعلا  ُلوُصُفلا  - 3

79 هبیغلا یف  تالاسر  عبرأ  - 4

79 هَّجُحلل هبیغلا  - 5

مالسلا 80 هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحألا  ُمجعُملا  - 6

80(53 ، 52 ياهدلج 51 ،  ) راونالاراحب - 7

80 رثالا بختنم  - 8

مالسلا 80 هیلع  يدهم  ماما  ثیداحا  رتاوت  ب )

81 ثیداحا وترپ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ج )

82« نیَلِقث  » ثیدح - 1

83« َتام نَم   » ثیدح - 2

85« هفیلخ رَشَع  ینثإ   » ثیدح - 3

86 ّتیودهم عوضوم  رد  هصاخ  هماع و  كرتشم  ياه  هصرع  د )

86 ّتیودهم هیضق ي  لصا  - 1

مالسلا 87 هیلع  يدهم  ترضح  مایق  روهظ و  رما  هب  داقتعا  بوجو  - 2

مالسلا 87 هیلع  يدهم  ماما  تموکح  توعد و  ندوب  یناهج  - 3

مالسلا 87 هیلع  نامز  ماما  هب  ادتقا  مالسلا و  هیلع  یسیع  لوزن  - 4

مالسلا 88 هیلع  يدهم  بقل  رب  قاّفتا  - 5

88 مالسلا اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  - 6
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89 یهلا دادما  - 7

89 روهظ میالع  زا  یکی  ناونع  هب  ءادیب  فسخ  - 8

مالسلا 90 هیلع  ماما  يرهاظ  تاصخشم  - 9

مالسلا 90 هیلع  ماما  نامز  رد  تمعن  یناوارف  - 10

91 ماقم نکر و  نیب  تعیب  - 11

91 ریگارف تلادع  - 12

هلآ 91 هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  مان  مه  - 13

93 شسرپ

93 شهوژپ ياه  هصرع 

94 عبانم یفرعم 

نایدا رد  دوعوم  مشش : سرد 

97 دوهی نییآ  رد  دوعوم  - 1

99 ّتیحیسم نییآ  رد  دوعوم  - 2

101 تشترز نییآ  رد  دوعوم  - 3

103 ودنه نییآ  رد  دوعوم  - 4

105 ادوب نییآ  رد  دوعوم  - 5

106 یناهج دوعوم  حلصم  راظتنا  رد  ناهج  للم 

ص:7
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107 نایدا لها  یبهذم  بتک  رد  دوعوم  یجنم  سّدقم  یماسا 

109 شسرپ

109 شهوژپ ياه  هصرع 

110 عبانم یفرعم 

ماما تبیغ  متفه : سرد 

مالسلا 112 هیلع  ماما  ندشن  هدید  - 1

مالسلا 113 هیلع  ماما  ندوب  سانشان  - 2

115 هیرظن ود  لیلحت 

116 تبیغ هنیشیپ ي 

120 تبیغ عاونا 

120 يرغص تبیغ  - 1

121 يربک تبیغ  - 2

122 نآرق رد  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ 

124 تبیغ للع 

125 تبیغ نامز  رد  مدرم  ناحتما  - 1

126 ناشیا ندرگ  رب  یسک  تعیب  ندوبن  - 2

127 ندش هتشک  زا  سرت  ناج و  ظفح  - 3

128 مدرم یسانشان  ردق  - 4

130 شسرپ

130 شهوژپ ياه  هصرع 
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131 عبانم یفرعم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بیاغ  ماما  يدوجو  تاکرب  متشه : سرد 

135 ضیف هطساو ي  لوا :

138 ینیوکت تیاده  مود :

138 یعیرشت تیاده  فلا )

138 ینیوکت تیاده  ب )

139 یشخب دیما  مّوس :

141 یشخب ّتینما  مراهچ :

142 سفن بیذهت  مجنپ :

143 هعیش نایک  ظفح  مشش :

144 تالاؤس هب  ییوگ  خساپ  متفه :

مالسلا 145 هیلع  ترضح  رافغتسا  اعد و  زا  يدنم  هرهب  متشه :

147 شسرپ

147 شهوژپ ياه  هصرع 

148 عبانم یفرعم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  اب  رادید  مهن : سرد 

مالسلا 150 هیلع  يدهم  ماما  رادید  قاتشم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

152 رادید ناکما  فلا )

153 تباین یفن  ب )

154 ترایز ناکما  ج )
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154 یلقع لیلد  - 1
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155( تایاور  ) یلقن لیلد  - 2

157 ینیع لیلد  - 3

157 تافّرشت لقن  فلا )

158 ترضح هیحان ي  زا  هدش  رداص  راکذا  اهاعد و  ب )

158 رادید عاونا  د )

159( تخانش نودب  تاقالم   ) ماع رادید  - 1

160( تخانش هارمه  تاقالم   ) صاخ رادید  - 2

مالسلا 161 هیلع  نامز  ماما  رادید  تاکرب  ه (

مالسلا 161 هیلع  نامز  ماما  دوجو  تابثا  رب  عطاق  لیلد  - 1

162 نایعیش نامیا  نیقی و  شیازفا  - 2

162 یناور ّتینما  شمارآ و  ساسحا  - 3

162 تیبرت حالصا و  - 4

162 هجوت قیمعت  شیازفا و  - 5

مالسلا 163 هیلع  نامز  ماما  رادید  عناوم  و )

164 رادید ثحب  ياه  بیسآ  ز )

164 تافارخ جیورت  - 1

165 رادید ندوب  فده  - 2

165 تافرشت لقن  رد  طیرفت  طارفا و  - 3

167 شسرپ

167 شهوژپ ياه  هصرع 
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168 عبانم یفرعم 

را ___ ظتنا مهد : سرد 

170 راظتنا موهفم 

171 دوعوم راظتنا  بوجو 

173 راظتنا تلیضف 

175 راظتنا راثآ 

175 ربص - 1

176 دیما - 2

177 يزاسدوخ حالصا و  - 3

مالسلا 178 هیلع  ماما  هب  نتسویپ  يارب  دوخ  ندرک  هدامآ  - 4

178 نیتسار نارظتنم  تیبرت  - 5

179 نارظتنم فیاظو 

179 نارظتنم تاجانم 

179 ترضح یتمالس  يارب  اعد  - 1

180 ترضح اب  نامیپ  دهع و  دیدجت  يارب  اعد  - 2

181 ترضح روهظ  يارب  اعد  - 3

182 ندوب ترضح  ناهارمه  نارای و  وزج  يارب  اعد  - 4

183 شسرپ

183 شهوژپ ياه  هصرع 

184 عبانم یفرعم 
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ناروای يدهم  مهدزای : سرد 

186 عوضوم ّتیمها 

ص:9

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


188 نآرق رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ناروای  ياه  یگژیو  فاصوا و  فلا )

188 هدئام هروس ي  هیآ ي 54  - 1

189 ءایبنا هروس ي  هیآ ي 105  - 2

190 سنوی هروس ي  هیآ ي 62  - 3

191 دوه هروس ي  هیآ ي 80  - 4

191 نارمع لآ  هروس ي  هیآ ي 200  - 5

191 هرقب هروس ي  هیآ ي 148  - 6

192 تایاور هنییآ ي  رد  ترضح  ناروای  ياه  یگژیو  ب )

192 قیمع شنیب  - 1

192 یلاعت قح  هب  تبسن  قیمع  شنیب  فلا )

مالسلا 193 هیلع  ماما  هب  تبسن  قیمع  شنیب  ب )

193 یتسه ناسنا و  هب  تبسن  قیمع  شنیب  ج )

194 یگدنب تدابع و  - 2

195 ّتبحَم - 3

196 تعاطا - 4

196 تعاجش - 5

197 يرابدرب - 6

198 یلد کی  - 7

198 راثیا - 8

199 تریصب ملع و  - 9
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199 مظن - 10

201 شسرپ

201 شهوژپ ياه  هصرع 

202 عبانم یفرعم 

روهظ ياه  هناشن  مایق و  طیارش  مهدزاود : سرد 

205( توافت فیرعت و   ) میالع طیارش و 

205 فیرعت

205 توافت

205 روهظ طیارش 

206 عماج نوناق  فلا )

207 يربهر ب )

207 نارای ج )

208 یمومع شریذپ  یگدامآ و  د )

210 روهظ ياه  هناشن 

210 یمتح ياه  هناشن  - 1

211 ینایفس جورخ  فلا )

211 ءادیب فسخ  ب )

212 ینامی جورخ  ج )

213 ینامسآ هحیص ي  د )

214 هیکز سفن  لتق  ه (
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215 یمتح ریغ  ياه  هناشن  - 2

216 شسرپ

216 شهوژپ ياه  هصرع 

217 عبانم یفرعم 

ص:10
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* تموکح مهدزیس : سرد 

220 تموکح لیکشت  فده 

222 تموکح ياه  همانرب 

222 یگنهرف همانرب ي  فلا )

222 تنس باتک و  يایحا  . 1

222 قالخا تفرعم و  شرتسگ  . 2

223 یملع تضهن  . 3

223 اه تعدب  اب  هزرابم  . 4

224 يداصتقا همانرب ي  ب )

224 یعیبط عبانم  زا  يرو  هرهب  . 1

224 تورث هنالداع ي  عیزوت  . 2

225 ینادابآ نارمع و  . 3

225 یعامتجا همانرب ي  ج )

225 رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شرتسگ  ایحا و  . 1

225 یقالخا لیاذر  داسف و  اب  هزرابم  . 2

226 یهلا دودح  يارجا  . 3

226 ییاضق تلادع  . 4

226 تموکح ياهدرواتسد 

226 ریگارف تلادع  - 1

227 ینامیا یقالخا و  يرکف و  دشر  - 2
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228 یلدمه داحتا و  - 3

228 یناور یمسج و  تمالس  - 4

228 ناوارف تکرب  ریخ و  - 5

229 رقف ندش  نک  هشیر  - 6

229 رفک يدوبان  مالسا و  تیمکاح  - 7

230 یمومع ّتینما  - 8

230 شناد شرتسگ  - 9

231 تموکح ياه  یگژیو 

231 نآ زکرم  ورملق و  فلا )

232 تموکح تدم  ب )

233 ماما یتموکح  هریس ي  ج )

233 یتازرابم يداهج و  هریس ي  . 1

234 ماما ییاضق  هریس ي  . 2

234 ماما یتیریدم  هریس ي  . 3

234 ماما يداصتقا  هریس ي  . 4

235 ماما یصخش  هریس ي  د )

235 یمومع تیلوبقم  ه (

237 شسرپ

237 شهوژپ ياه  هصرع 

238 عبانم یفرعم 
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ت __ عجر مهدراهچ : سرد 

240 تعجر يانعم 

241 تعجر ياه  یگژیو 

242 تعجر هچخیرات ي 

ص:11
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242 تعجر هدیقع ي  شیادیپ  هرود ي  فلا )

ق)244  . ات 260 ه  95  ) تعجر هدیقع ي  یگدنلاب  دشر و  هرود ي  ب )

245( دعب هب  260 ه ق   ) لماکت شرتسگ و  هرود ي  ج )

246 تعجر ّتیمها 

246 هللا موی  تعجر ، فلا )

246 هعیش یگژیو  تعجر ، هب  داقتعا  ب )

246 نامیا طرش  تعجر ، هب  داقتعا  ج )

247 دنوادخ تردق  راکنا  تعجر ، راکنا  د )

247 تعجر داعم و 

248 تعجر فده  هفسلف و 

248 نینمؤم تّزع  نیقفانم و  راّفک و  ّتلذ  - 1

249 یهلا تردق  روهظ  - 2

249 نآرق رد  دنوادخ  ياه  هدعو  ققحت  - 3

250 یناهج لدع  تموکح  نید و  ترصن  - 4

251 تعجر عوقو  هلدا ي 

251 نآرق رد  تعجر  - 1

251 نیشیپ اه ي  تّما  رد  تعجر  فلا )

253( تمایق زا  لبق   ) هدنیآ رد  تعجر  عوقو  ب )

256 تایاور رد  تعجر  - 2

257 تعجر هدیقع ي  هب  تارایز  هیعدا و  حیرصت 
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257 هریبک هعماج ي  ترایز  - 1

258 سی لآ  ترایز  - 2

ملس 258 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ترایز  - 3

مالسلا 258 هیلع  نیسح  ماما  ترایز  - 4

258 ثراو ترایز  - 5

258 نابعش همین ي  زور  رد  مالسلا  هیلع  هللا  هّیقب  ترضح  ترایز  - 6

259 دهع ياعد  - 7

259 نادقتعم یگدنز  رد  تعجر  راثآ 

259 تکرح دیما و  - 1

259 نانمؤم يارب  تماقتسا  هیحور ي  داجیا  - 2

259 نانمؤم لد  نیکست  - 3

261 شسرپ

261 شهوژپ ياه  هصرع 

262 عبانم یفرعم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  ثیدح  لهچ  مهدزناپ : سرد 

264 هللا هیقب 

264 نایعیش زا  یهاگآ 

264 نیمز ناما 

265 وا ربارب  رد  میلست 

فیرشلا 265 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يوگلا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
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265 رادید تداعس 

265 نایعیش ظفح 

266 ماما یگشیمه  دوجو 

ص:12
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266 تقو لوا  زامن 

266 ءادهّشلا دّیس  تبرت  حیبست  تلیضف 

267 تبقاع نسح 

267 يریخ هب  تبقاع 

267 تجاح تساوخ  رد  تیفیک 

267 وا يوس  هب 

مالسلا 268 هیلع  يدهم  ماما  مالک  رد  اوقت 

268 لطاب يدوبان 

مالسلا 268 مهیلع  تیب  لها  تساوخ  دنوادخ و  ّتیشم 

268 تّدوم يانبم  ّتنس  هب  لمع 

مالسلا 269 هیلع  نامز  ماما  تبحم 

269 فّلکت زا  یهن 

مالسلا 269 هیلع  نامز  ماما  ناگدنهد  رازآ 

مالسلا 269 هیلع  نامز  ماما  نیرکنم  مکح 

270 کش زا  یهن 

270 کیکشت زا  یهن 

270 مدرم لاوما  تمرح 

270 هعیش زا  الب  عفد 

270 جرف لیجعت  يارب  اعد 

271 لام تخادرپ  سمخ ،
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271 رگیدکی قح  رد  رافغتسا 

271 نارفغ ببس  رافغتسا 

271 مدرم تاجاح  ندروآرب 

272 زامن هلیسو ي  هب  ناطیش  زا  يرود 

272 قح روحم  تیب  لها 

272 تماما هفسلف ي 

272 رکش هدجس ي 

273 بیاغ ماما  زا  ناسنا  يدنم  هرهب 

273 تسا یهلا  تاردقم  زا  تبیغ 

273 اعد تباجا  هب  دیما 

274 تثعب فده 

274 جرف يارب  اعد 

275 همانباتک

ص:13
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همدقم

هدرک كرد  ار  تّجح  هن  هدـید و  ار  دوخ  ربماـیپ  هن  هک  یمدرم  .تسا  هرهب  یب  موصعم ، ماـما  روهظ  زا  ّتیرـشب  هک  تسا  یهاـگرید 
بان مالـسا  ینیـسح ، تضهن  يردیح و  تلوص  اب  شا  يدّمحم  تمحر  دیآ و  یم  هک  دنا  هدرپس  يدرم  َربَا  روهظ  ورگ  رد  لد  دـنا ،

ُضرألا ِتَتبث  ِهدوجوب  يرولا و  قزر  ِهنمِیب ي  « ؛ تسا رـشب  هرهچ ي  رد  یهلا  يالوط  دی  یتسه و  روحم  ماما  .دروآ  یم  ناغمرا  هب  ار 
(1) «. ءامّسلا و 

یلهاج رفک و  گرم  زا  ار  وا  شتخانـش ، ات  تسا  شیوخ  دوصقم  زا  یناشن  مان و  يایوج  ددـص  رد  ماـما ، زا  هدـنام  روجهم  هعیش ي 
(2) ؛» هللا َِدبُع  ام  ان  ول ال  : » دنا هدومرف  هک  ارچ  دریگ  رارق  قح  ترـضح  لوبق  دروم  اتمه  یب  لاثم  نآ  هیاس ي  رد  شتدابع ، دـناهرب و 

«. دش یمن  تدابع  دنوادخ  میدوبن ، ام  رگا  »

 ... هک نونکا  و 

یتّجح زا  نیمز  هک  تسادخ  تنس  دنا و  هداد  ماجنا  ناسنا  لابق  رد  ار  شیوخ  تلاسر  لاس ، یط 1400  رد  تمصع ، هراتس ي  هدزای 
تلادع و هنشت ي  ِرـشب  هک  یتلادع  دیـشروخ  نامه   (3) .میدیـشروخ تیؤر  راظتنا  رد  ام  دشابن ، یلاخ  تسا ، ناگدـنب  يامنهار  هک 

هرابود ییالج  شا  يدّمحم  رولبت  اب  ار  رصاعم  ناسنا  هدز ي  نازخ  درـس و  ياه  لد  دشخبب و  تایح  رون  ار  تّجح  ماما و  زا  مورحم 
.دزاس اه  يدرمناوجان  اه و  یمدرمان  زا  هتسخ  ياه  لد  شکشیپ  ار  ماّیا  یباداش  راهب و  دشخب و 

ص:14

.هلیدع ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
ج 2. هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 2

(. هر  ) ینیمخ ماما  - 3
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هب اشوخ  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  تدابع ، ملح و  هوسا ي  هک  ارچ  هادفانحاورا ، يدهم  نایعیش  رب  داب  تراشب 
اه نآ  .دنرازیب  ام  نانمشد  زا  هدنام و  راوتـسا  ام  یتسود  هار  رد  هدز و  گنچ  ام  تیالو  هتـشر ي  هب  ام  تبیغ  رد  هک  ام  نایعیـش  لاح 

لاح هب  اشوخ  .میا  هدیدنـسپ  ندوب  هعیـش  هب  ار  اه  نآ  مه  ام  دندیدنـسپ و  تماما  هب  ار  ام  اـه ، نآ  .مییاـه  نآ  زا  اـم  دنتـسه و  اـم  زا 
(1)« .دوب دنهاوخ  ام  تاجرد  رد  تمایق  زور  رد  ناشیا  هک  مسق  ادخ  هب  ناشلاح ، هب  اشوخ  مه  زاب  نایعیش و 

دیتاسا ییامنهار  اـب  هک  هادـفانحاورا  یتسه ، هریخذ ي  نیرخآ  تخانـش  رد  تسا  ییاـهراتفگ  دـیراد ، ور  شیپ  رد  هک  يا  هعومجم 
.دریگ رارق  شترضح  لوبق  دروم  هاجُزم  تعاضب  نیا  هک  نیا  هب  دیما  اب  .تسا  هدیدرگ  نیودت  نامراوگرزب 

جَرَفلا ِِیلَِول  َکّ لّجع  مهّللا 

قیفوَّتلا هللا  نم  و 

ترضح یگنهرف  داینب 

سراف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  دوعوم  يدهم 

راهب 1385

ص:15

ح 5. ج 2  ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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تّیودهم ثحابم  حرط  ترورض  لوا : سرد 

هراشا

ماما تفرعم  موزل   ü

ّتیودهم عوضوم  ندوب  زور  هب   ü

ّتیودهم عوضوم  هب  نوگانوگ  بتاکم  نایدا و  هجوت   ü

ص:17
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؟ یعَد اذإ  ُباُجی  يِّذلأ  ُّرَطضُم  َنیَأ 

یم ادیپ  ار  مزال  طاشن  هزیگنا و  نآ ، ماجنا  يارب  ناسنا  دـشاب ، مولعم  نآ  یگتـسیاب  ترورـض و  رگا  يراک , ره  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
رد هک  ینوگانوگ  رایـسب  تاعوضوم  دوجو  اب  دوش : لاؤس  تسا  نکمم  دیآ ، یم  نایم  هب  ّتیودـهم »  » ثحابم زا  نخـس  یتقو  .دـنک 

؟ تخادرپ ّتیودهم  ثحابم  هب  دیاب  ارچ  دراد ، دوجو  شناد  ملع و  ناهج 

تیعضو حالـصا  رد  اه  ناسنا  نیرید  زاین  هتـساوخ و  هب  عماج  لماک و  ییوگ  خساپ  ّتیودهم » هشیدنا ي  ، » هک تفگ  دیاب  خساپ  رد 
 - ّتیونعم قالخا و  نید ، تیروحم  ساسارب  اه -  یتساران  اه و  یتساک  مامت  يوگ  خساپ  يودهم » تلود   » تسا و يرـشب  ناماسبان 

.تسا

دراد يا  هدرتسگ  تاقیقحت  شهوژپ و  هب  زاین  دوعوم ، هدنیآ ي  زا  نشور  يریوصت  هئارا ي  فراعم و  نیا  حرط  موزل  تابثا  نیاربانب 
: دوش یم  هراشا  نآ  نوگانوگ  داعبا  زا  دروم  دنچ  هب  ثحب  نیا  رد  هک 

ماما تفرعم  موزل  - 1

هراشا

يا هنوگ  هب  تسا ؛ رادروخرب  هژیو  یتّیمها  زا  وا ، هب  داقتعا  ماـما و  تخانـش  تفرعم و  ثحب  تاـیاور -  نآرق و  ینید -  گـنهرف  رد 
ینامز رـصع و  ره  رد  ماما ، دوجو  هب  داقتعا  عقاو  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  داعم  تّوبن و  دـیحوت ، ینعی ؟ يداـقتعا  لوصا  فیدر  رد  هک 
نودب ندرک  يوریپ  هک  اریز  دریذپ ، یمن  قّقحت  نامز  ره  ماما  تخانـش  نودـب  نامیا  یلقن ، یلقع و  لیالد  بجوم  هب  تسا و  بجاو 

.درادن ناکما  تخانش  تفرعم و 

اه نآ  زا  هنومن  دـنچ  هب  اج  نیا  رد  .تسا  ماما  تخانـش  ّتیمها  رگناـیب  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ثیداـحا  دوجوم ، ییاور  عباـنم  رد 
: مینک یم  هراشا 

ص:18
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یعقاو مالسا  طرش  ماما ، تخانش  فلا )

: دنا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

« .تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره   » (1) ؛» هَِّیلهاج ًهَتیَم  َتاَم  ِهنامَز  َماِما  فِرعَی  َمل  َتام و  نَم  »

ماما تخانش  یب  یسک  رگا  تسا و  مالسا  طرـش  ماما  تخانـش   (2)، تسا ینس  هعیـش و  نیب  رتاوتم  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  ساسا  رب 
.دشاب هداد  ماجنا  ار  یمالسا  لامعا  کسانم و  دنچ  ره  تسا ، هدوب  هرهب  یب  مالسا  زا  ایوگ  دریمب ،

تیاده زا  دوخ  رـصع  ماما  ییاسانـش  اب  میناوتب  هک  دـناهرب  یلهاج  گرم  زا  ار  ام  دـناوت  یم  هاگ  نآ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم 
یب تسام  ماما  رضاح  رصع  رد  یـسک  هچ  مینادب  هک  نیا  فرِـص  هنرگ  .میراد و  ساپ  ار  وا  یهاون  رماوا و  میوش و  دنم  هرهب  وا  ياه 

.دشاب ام  يراگتسر  تاجن و  هیام ي  دناوت  یمن  دشاب ، هتشاد  ام  كرت  لعف و  یگدنز و  رد  يریثأت  ماما  نیا  هک  نآ 

، تسا یلهاج  گرم  گرم ، رگا  تسا و  یگدنز  لوصحم  گرم  : » هک تسا  نیا  قوف  ثیدح  دروم  رد  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  نایب 
وا هک  یـسک  و  هدرم ، دسانـش  یمن  ار  وا  درادن و  هطبار  نامز  ماما  اب  هک  یـسک  تسا و  یلهاج  یگدنز  یگدنز ، هک  تسا  نیا  يارب 

.تسا هدنز  دسانش  یم  ار 

هساک و کی  رد  ار  یگدنز  تخرد  هراصع ي  وا  تسا ، هلاس  داتـشه  تخرد  کی  لثم  هدرک ، یگدنز  لاس  داتـشه  هک  یـسک  ینعی 
هراصع ي هساک  نیا  دوش  یم  مولعم  تسا ، ّتیلهاج  گرم  گرم ، رگا  لاح  .دـشک  یم  رـس  ندرم  عقوم  دزیر و  یم  ناویل  کـی  رد 

(3)« .تسام تیلهاج 

تیاده لماع  ماما ، تخانش  ب )

رخآ ياه  هنتف  رد  نید  ظفح  يارب  نینچمه  یهلا و  تّجح  تبیغ  نارود  يارب  اعد  نیرتهب  هک  دـنا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
: تسا اعد  نیا  نامّزلا 

ص:19

ص 160. ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
.117 صص 94 _  دمآ ، دهاوخ  وا  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  - 2

ص 46. یهلا ، لدع  ّتیودهم و  ش 13 ، راظتنا ، همان ي  لصف  - 3
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َْمل َکلوسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  کَّنِاَـف  کـَلوُسَر  ِینفِّرَع  َّمُهللا  کـَلوُسَر ، ْفِرْعَا  َمل  کَـسْفَن  ِینفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  کَّنِاـف  کَـسفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهللا  »
هک ناسانـشب  نم  هب  ار  دوخ  ایادخراب !  » (1) ؛» ِیِنید ْنَع  ُْتلَلَـض  کَتَّجُح  ِینفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  کَّنِاَف  کَتَّجُح  ِیْنفِّرَع  َّمُهللا  کَـتَّجُح ، ْفِرْعَا 
نم هب  ار  دوخ  لوسر  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تلوسر  ایادخراب ! .تخانـش  مهاوخن  ار  تربمایپ  یناسانـشن ، نم  هب  ار  تدوخ  رگا 
نید زا  یناسانشن ، نم  هب  ار  تتّجح  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تدوخ  تّجح  اراگدرورپ ! .تخانـش  مهاوخن  ار  تتّجح  یناسانـشن ,

« .دش مهاوخ  هارمگ  دوخ 

رد تخانش  نیا  هک  تسا  یهیدب  تسا و  تبیغ  نارود  رد  يراد  نید  زمر  تیاده و  غارچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تخانش  تفرعم و 
نآ اب  شیب  مک و  ناشدوخ  هاگآدوخان  ریمـض  رد  رـشب  دارفا  همه ي  ام ، ینونک  هعماج ي  رد  هتبلا  .تسا  روصت  لـباق  دـنچ  یلحارم 

.دراد ناسنا  دوجو  رد  یلمع  ریثأت  هک  تسا  ترـضح  نآ  هب  یبلق  نامیا  رواـب و  تسا  ّتیمها  زیاـح  هچ  نآ  دنتـسه ، انـشآ  ترـضح 
هار تیاده  يوس  هب  دـشاب ، هتـشاد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  یعقاو  نامیا  یقیقح و  رواب  کی  دوخ  دوجو  رد  دـناوتب  يدرف  رگا  ینعی 

.تسا هدش  دنم  هرهب  تیاده  لعشم  نآ  غورفرپ  رون  وترپ  زا  هتفای و 

روهظ نامز  رد  ناشیا  يرای  باوث  ماما و  تخانش  ج )

ٍساـنُا ََّلـک  وُعدـَن  َموی   )) هیآ ي دروم  رد  هک  راـسی  نب  لیـضف  ماـن  هب  دوـخ  نادرگاـش  زا  یکی  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
: دندومرف دوب ، هدرک  لاؤس  میناوخ  یم  ناشماما  اب  ار  یمدرم  ره  هک  يزور   (2) ؛)) مِهِمامِِاب

َموقَی نَا  َلبق  َتام  َُّمث  ُهَماِما  فَرَع  نَم  .َرَّخَاَت و  وَا  ِرمألا  اَذه  َمَّدَقَت  كُّر  _ ُضَی َمل  کَماما  َتفَرَع  اِذا  کَّنِاَف  کَماِما  فِرعِإ  لیَُـضف ! ای  »
ار دوخ  ماـما  لیـضف  يا   » (3) ؛» ِِهئاِول َتَحت  دَـعَق  نَم  َِهلِز  _ نَِمب َلب  ال  ِهرکـسَع ، ِیف  ًادِـعاق  َناک  نَم  َِِهلزنَِمب  َناـک  ِرمـالا ، اَذـه  ُبحاـص 

ماما هک  یسک  دناسر و  یمن  وت  هب  ینایز  رما  نیا  نداتفا  ریخأت  هب  ای  نداتفا  ولج  یشاب ، هتشاد  ار  دوخ  ماما  تفرعم  رگا  اریز  سانـشب ،
ایند زا  دنک  مایق  رما  نیا  بحاص  هک  نآ  زا  لبق  تفرعم ) اب   ) سپس دسانشب ، ار  دوخ 

ص:20

ص343. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
.71 (، 17  ) ءارسا - 2

ص371. ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 3
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رد  ) ناـشیا مچرپ  ریز  هک  تسا  یـسک  دـننام  رتـالاب )  ) هکلب هن ، .دـشاب  هدوب  ترـضح  نآ  رکـشل  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دورب ،
« .دشاب هتسشن  گنج ) نادیم 

هیلع رـصع  ماما  تفرعم  هب  لاـح  همه  رد  شیپ و  زا  شیب  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هدـش ، عقاو  دـیکأت  دروم  تیاور  نیا  رد  هچ  نآ 
.دهد ّتیمها  مالسلا 

ادخ تفرعم  هار  ماما ، تخانش  د )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیلع و هللا  یلص  دّمحم  یَلع  هالَّصلا  َّزَع َو  َّلَج َو  ُدمحلا هللا  َدَعب  َلاَقَف  هباحـصا  یلع  موی  َتاذ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  َجَرَخ  »
نَم ِهَدابِع  نَع  ِهتَداَبِِعب  اُونغتـسا  ُهوُدَـبَع  اذِإَف  ُهوُدَـبَع ، ُهُوفَرَع  اذِإَف  ُهُوفِرعَِیل ، ّالِإ  َدابِعلا  َقَلَخ  اَم  ِهللا -  و  هللا -  َّنِإ  ساّنلا  اهّیَأ  ای  ملـس :  هلآ و 

بجی يذـّلا  مُهَماَمِإ  ٍنامز  ّلک  ِلهَأ  هفرعَم  مالـسلا :  هیلع  َلاق  هللا ؟ ُهَفِرعَم  اَم  هللا ، ِلوُسَر  َنب  ای  یّمُأ  َتنَأ و  ِیبَِأب  ٌلُـجَر : َُهل  َلاَـقَف  .ُهاَوِس 
ترضح رب  تاولص  لجوّزع و  يادخ  دمح  زا  دعب  دندمآ و  دوخ  باحصا  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور   » (1) ؛» .ُُهتَعاَط مِهیَلَع 
تفرعم وا  هب  هک  نیا  يارب  رگم  دیرفاین  ار  ناگدنب  راگدرورپ  ادخ ، هب  مسق  مدرم ، يا  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 

يدرم هاگ  نآ  .دنوش  زاین  یب  وا  ریغ  یگدنب  زا  وا ، یگدنب  اب  سپ  دنزادرپب ، وا  تدابع  هب  دنتفای ، ار  وا  تفرعم  یتقو  سپ  دننک ، ادیپ 
ماما نامز ، ره  مدرم  ینعی  دندومرف : ترضح  تسیچ ؟ ادخ  تفرعم  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  امـش ، يادف  مردام  ردپ و  دیـسرپ : ناشیا  زا 

« .دنسانشب تسا ، بجاو  ناشیارب  وا  تعاطا  هک  ار  ناشدوخ 

ُتقَلَخ َام  و   )) .تسادـخ یگدـنب  ّتیدوبع و  ماقم  هب  ندیـسر  وا ، تقلخ  فدـه  ناسنا و  لامک  هک  دوش  یم  هدـیمهف  تیاور  نیا  زا 
« .دننک تدابع  ارم  هک  نیا  رگم  ار  سنا  نج و  میدرکن  قلخ  و   » (2) ؛)) ِنوُُدبعَِیل اَّلِإ  َسنِإلا  َّنِجلا و 

یگدنب وا  لباقم  رد  دبایرد ، ار  یلاعت  قح  تمظع  ناسنا  رگا  هک  تسا ، دنوادخ  تفرعم  تخانـش و  یگدـنب ، ّتیدوبع و  همّدـقم ي 
.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  تخانش و  لاعتم ، دنوادخ  تخانش  هار  دو و  _ من دهاوخ 

ص:21

ص 93. ج 23 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 1
.56 (، 51  ) تایراذ - 2
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ار اه  نآ  هک  تسا  یسک  دنوادخ  دننادب  نامز  ره  مدرم  هک  تسا  نیا  دارم  : » دیوگ یم  هدش  دای  ثیدح  نییبت  رد  هر )  ) قودص خیش 
ریغ سپ  هدادن ، رارق  تّجح  نانآ  يارب  هک  ار  ییادخ  دنک  تدابع  هک  یسک  سپ  تسا ، هتشاذگن  یلاخ  موصعم  ماما  زا  نامز  ره  رد 

(1)« .تسا هدرک  تدابع  ار  ادخ 

تّجح ماما و  تفرعم  اب  رگم  دوش  یمن  لصاح  تفرعم  نیا  .تسادـخ و  تفرعم  ماـقم  هب  ندیـسر  ناـسنا ، شنیرفآ  هفـسلف ي  يرآ ،
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  .تسادخ  تخانش  هطساو ي  قح و  يامن  مامت  هنیآ ي  ماما  هک  ارچ  مالسلا ؛  هیلع  رصع 

َِدبُع اـم  اـن  ـال  َول  هللا و  یَلَع  ُءاـّلدألا  ُنحن  هللا ، َدـِبُع  اَِـنب  هللا َو  َفِرُع  اـنب  ِهلِیبَـس ، یلِإ  َنوُعاّدـلا  ِهِرمأـِب َو  نوُِمئاَـقلا )  ) نوُِملاَـعلا ُنحن  »... 
یم هدیتسرپ  هتخانـش و  ادخ  ام  هطـساو ي  هب  .میتسه  وا  هار  هب  ناگدننک  توعد  ادـخ و  رما  هب  ناگدـنراداپرب )  ) نایاناد ام   » (2) ؛» .هللا

« .دش یمن  هدیتسرپ  ادخ  میدوبن  ام  رگا  میتسه و  ادخ  يوس  هب  نایامنهار  ام  .دوش 

تّیودهم عوضوم  هب  نوگانوگ  بتاکم  نایدا و  هجوت  - 2

عفترم اه  ساره  اه و  ینارگن  نآ ، رد  هک  نشور  هدـنیآ ي  کی  هب  دـیما  ینامـسآ و  گرزب  هدـنهد ي  تاجن  کی  روهظ  هب  هدـیقع 
یها _ بت لهج و  ملظ و  هشیر ي  دوش و  هدیچرب  یتیگ  هنهپ ي  زا  اه  یکیرات  همه ي  یهلا  زاتمم  ّتیـصخش  کی  روهظ  اب  ددرگ و 

نیب اه  نامز  همه ي  رد  و  اج ، همه  تقو ، همه  رد  هراومه  هک  تسا  تباث  یمومع  داقتعا  کـی  دوش ، هدـنکرب  نیمز  هرک ي  يور  زا 
.دنا هداد  ییاهدیون  هنیمز ، نیا  رد  یهلا  ناریفس  ناربمایپ و  مامت  و  تسا ، هدوب  جیار  عیاش و  اه  ّتلم  مامت 

اه و ّتلم  همه ي  نایم  رد  هتـسویپ  اه  ناسنا  یگدنز  نارود  لوط  رد  هدـیقع  نیا  یمالـسا ، لیاسم  نارگـشهوژپ  تاقیقحت  ساسا  رب 
نسا اه ، نمرژ  اهوالـسا ، نوچ : ناهج  فلتخم  ماوقا  یتح  و  هدوب ، دوجوم  ّتیحیـسم  دوهی و  تشترز ، دننامه  گرزب  نایدا  ناوریپ 
دحاو تموکح  دربب و  نیب  زا  ار  اه  یتلادع  یب  دنک و  روهظ  نامّزلا  رخآ  رد  ییاوشیپ  دیاب  ماجنارـس  هک  دـندقتعم  زین  اه  تلِـس  اه و 

.دنک يرواد  فاصنا  تلادع و  ساسا  رب  مدرم  نیب  رد  هداد و  لیکشت  یناهج 

ص:22

ص 9. ج 1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  - 1
ص 260. ج 26 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2
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رد یحلـصم  ندمآ  یهلا و  ردـتقم  ربهر  کی  روهظ  هب  هدـیقع  هلأسم ي  هک ، تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  اه   تّما  خـیرات  زا  هچ  نآ 
نایدا همه ي  ناوریپ  اه و  ّتلم  همه ي  لد  قامعا  رد  هک  تسا  راد  هشیر  لیصا و  يردق  هب  یناهج  دوعوم  یجنم  مان  هب  نامّزلا  رخآ 

اب یگدـنز ، ياه  بیـشن  زارف و  رد  اه  ناسنا  ّتیرـشب ، خـیرات  لوط  رد  هک  ییاج  ات  تسا  هتفرگ  اج  ناهج  للم  ماوقا و  مامت  و  یهلا ،
یناهج دوعوم  حلـصم  نآ  روهظ  راظتنا  رد  و  هداد ، تاجن  يدیماان  سأی و  زا  ار  دوخ  هتـسویپ  يردـتقم ، ربهر  نینچ  روهظ  يروآدای 

.دننک یم  يرامش  هظحل  ناهج ، نایاپ  رد 

یپ نامز  نیا  رد  صاخ  روط  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  یلک و  روط  هب  دوعوم  یجنم  ثحبم  حرط  ترورـض  هب  ناوت  یم  نیارباـنب 
.دنک یم  شالت  نایناهج  هب  نآ  تابثا  يارب  هتسناد و  قح  رب  ار  دوخ  یجنم  اهنت  يا ، هقرف  نییآ  نید و  ره  هک  ارچ  درب ،

چیه رد  یلو  دنا ، هداد  نامّزلا  رخآ  رد  لک  حلـصم  زا  ربخ  للم  بهاذم و  همه ي  هچرگ  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذـت  همه ، نیا  اب 
نآرق تایآ  زا  هیآ  زا 200  شیب  دوجو  .تسا  هدشن  هتفگ  نخس  دوعوم  حلصم  نآ  هرابرد ي  مالسا  نید  هزادنا ي  هب  اه  نآ  زا  کی 
ربمایپ زا  نوگانوگ  تایاور  دودح 6000  نینچمه  و  دنا ، هدش  لیوأت  ریـسفت و  ترـضح  نآ  تموکح  نارود  روهظ و  دوجو ، هب  هک 

.تسا بلطم  نیا  ّتیمها  دیؤم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد ي  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

دیدجت شرتسگ و  يارب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  لسن  زا  اه و  ناملسم  زا  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  نآ  هک  ارچ 
.دنک یم  ادیپ  ققحت  مالسا  تیمکاح  تموکح و  وا  نارود  رد  دراد و  یم  رب  مدق  مالسا  تایح 

تّیودهم عوضوم  ندوب  زور  هب  - 3

هراشا

یجنم راظتنا  ّتیودـهم و  هب  داقتعا  هک  ارچ  تسا ، نآ  عوضوم  ندوب  زور  هب  يودـهم ، ثحابم  حرط  ترورـض  دراوم  زا  رگید  یکی 
هک نامیا  اب  ياه  تلم  نیاربانب  تسا ، ندش  میلست  زا  عنام  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  نامیا  .دراد  رـشب  يارب  یتبثم  ياهدمایپ  حلـصم ،

، مالـسا تمظع  دـجم و  يارب  دـنریگ و  یم  طاـشن  دـیما و  شروضح  زا  دـننک ، یم  ساـسحا  دوخ  ناـیم  رد  ار  ترـضح  نآ  روضح 
هتفاب همه ي  ات  دننیـشن  یم  تکاس  ایآ  دـننک ؟ یم  هچ  دـتفا ، یم  رطخ  هب  ناشعفانم  هک  یناسک  لاح  .دـننک  یم  تدـهاجم  هزراـبم و 

اب هکلب  درک ؛ دنهاوخن  نینچ  ًاعطق  دوش ؟ هتشر  یتحار  هب  نانآ  ياه 

ص:23
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مهم يا  هلأسم  ّتیودهم  نیاربانب   (1) .دنزادرپ یم  ّتیودهم  ییارگدوعوم و  ياه  هشیدـنا  راکفا و  اب  هزرابم  هب  فلتخم ، ياه  شور 
ار رما  نیا  ّتیمها  ریز  ناونع  ود  هک  ددرگ  یم  بوسحم  یتایح  يرما  نمـشد  يارب  رکفت  نیا  اـب  زیتس  هدوب و  زورما  هعماـج ي  يارب 

: دنک یم  نایب  رت  سوسحم 

نازیتس يدهم  هزرابم ي  ياه  شور  لوا - 

هراشا

بوخ ّتیودهم  رگا  هک  ارچ  .تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  مدرم  نامیا  قیمعت  ّتیودـهم ، ثحابم  رد  نادنمـشیدنا  زورما  تلاسر 
.دریگب تایح  حور  نآ  زا  دناوت  یم  هجو  نیرتهب  هب  ناهج  رسارس  رد  یحالصا  ياه  تکرح  دوش ، نییبت 

يدربهار و نمـشد ، يارب  رکفت  نیا  اب  زیتس  هزرابم و  هک  دنک  یم  دعاقتم  ار  ناسنا  راظتنا ، يرواب و  يدـهم  ياهدـمایپ  راثآ و  نییبت 
يراک چـیه  زا  ور  نیا  زا  هدرب و  یپ  بلطم  ترورـض  هب  نمـشد  هک  دـناسر  یم  حوضو  هب  ینیع ، ياـه  هنومن  رکذ  تسا و  يرورض 

.دزرو یمن  غیرد 

رگا دنک و  یم  راکنا  دشاب  رودقم  هک  اج  نآ  ات  ار  يدیفم  حیحـص و  رما  ره  نمـشد ، : » دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد  يربهر  مّظعم  ماقم 
« .دنک یم  ینیزگیاج  هب  مادقا  نآ  لباقم  رد  ای  دزادرپ  یم  نآ  بیرخت  فیرحت و  هب  تسناوتن ،

، فیرحت راکنا ، زا  يرایـسب  ياه  هنومن  دـنک ، یم  نینچ  نمـشد  زین  ناهج ، زور  هب  لـیاسم  زا  یکی  ناونع  هب  ّتیودـهم  عوضوم  رد 
هلأسم ي اب  نانمـشد  هزراـبم ي  ندوب  يدـج  مـالعا  اـه ، نآ  ناـیب  زا  اـم  فدـه  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  ینیزگیاـج  بیرخت و 
لمع و دامتعا و  تهج  رد  نمـشد ، شالت  لباقم  رد   » میـشیدنیب و رت  قیقد  اه  شور  اـه و  هویـش  هب  نآ ، وترپ  رد  اـت  تسا  ّتیودـهم 

(2) «. مینک تکرح  ّتیودهم ، تقیقح  نییبت  غیلبت و 

تّیودهم راکنا  فلا )

اه و یناـماسب  اـن  دـمایپ  نارگید و  زا  هتفرگرب  یتادراو و  یثحبم  ار  نآ  هک  تسا  نیا  راـظتنا ، ّتیودـهم و  هلوقم ي  راـکنا  زا  روظنم 
تلاسر ییوگ  دشاب ، توافتم  تاعوضوم  رد  دامتعا  لباق  یعجرم  یتسیاب  هک  اه  فراعملا  هریاد  زا  يرایسب  .دننک  یفرعم  تالکشم 

فادها هدرک و  شومارف  ار  دوخ 

ص:24

.276 صص 271 _  يرفعج ، رباص  دمحم  يزیتس ، راظتنا  يراکنا و  يدهم  ش 5 ، راظتنا ، همان ي  لصف  - 1
ص 37. ش 2 ، راظتنا ، همان ي  لصف  يربهر ، مظعم  ماقم  - 2
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: تسا هدمآ  تشترز  مالسا و  يدهم و  هژاو ي  رد  اکیناتیرب ، فراعملا  هریاد  رد  ًالثم  .دننک  یم  لابند  يرگید 

روط هب  همه ، نیا  درادـن و  دوجو  نآ  رد  شخب  تاـجن  حیـسم  يارب  ییاـج  دورب و  راـظتنا  يروهظ  نآ  رد  هک  تسین  ینید  مالـسا ، »
هب بوسنم  هتفگ ي  ثیدح _  چیه  هب  .درادن  نآ  هب  يا  هراشا  نآرق ، .تسا  هدیدرگ  حرطم  ّتیحیـسم  ریثأت  تحت  دـیاش  یجیردـت و 
هک دسر  یم  رظن  هب  .درک و  دانتسا  ناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  زین  يدامتعا  لباق  ملـس _  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

متفه و ياه  نرق   ) مالـسا لیاوا  ِیـسایس  تالوحت  رب  یبهذـم ، ّتینما  مدـع  شاشتغا و  ياه  هرود  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هب  هدـیقع 
(1)« .دشاب هتفای  جاور  يدالیم ) متشه 

فیرحت ب )

هب لیدـبت  مینک ، هجوت  اه  نآ  تقیقح  هب  رگا  هک  یبلاطم  : » تسا هدـش  نایب  ینـشور  هب  يربهر  مّظعم  ماقم  مالک  رد  فیرحت  ياـنعم 
ضوع ار  نآ  يانعم  بارخ و  ار  نآ  درک ، راک  نآ  يور  نمـشد  یتقو  دوش ، یم  یمالـسا  هعماج ي  هدـنهد ي  تکرح  روتوم  کـی 

یم لیدـبت  روآ  باوخ  برخم و  يوراد  کـی  هب  كرحتم ، روـتوم  نیمه  دزادـنا ، یم  اـج  يرگید  تروـص  هب  اـم  نهذ  رد  هدرک و 
(2)« .دوش

یفنم و راظتنا  هب  دراد ، یتبثم  اسآ و  هزجعم  فرگـش و  رایـسب  ياهدمایپ  راثآ و  هک  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  راظتنا  عوضوم  لیدـبت 
رد یفیلکت  چـیه  ندرب و  ورف  دوخ  بیج  رد  رـس  ندرکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  راظتنا  هب  شرگن  نیا  راوگاـن و  خـلت و 

، یتح ندرک و  دادـملق  راظتنا  فلاخم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتح  اـی  ندوبن و  لـئاق  دوخ  يارب  هعماـج  نارگید و  لـباقم 
فلاخم لـطاب و  ترـضح  روهظ  زا  لـبق  ار  یتکرح  ماـیق و  هنوگ  ره  نتـسناد و  اـه  یهاـبت  داـسف و  هب  ندز  نماد  ار  رظتنم  هفیظو ي 

.تسا نانمشد  یسایس  ياه  يزرو  ضرغ  زا  هتفرگرب  هک  تسا  ییاهدرواتسد  نتفگ ، راظتنا  نارود 

يورسک و یجلگنس ، تعیرش  نسدلانود ، دننام  يدارفا  هتـشذگ و  رد  هّیمیت ، نبا  نوچ  يدارفا  ییاه ، فیرحت  نینچ  لابند  هب  يرآ ،
تانایرج و و  بتاکلا و ...  دمحا  يدشر و  ناملس  هرخألاب 

ص:25

.28 صص 26 - ش 19 ، دوعوم ، ّلجم ه ي  - 1
ص 32. ش 2 ، راظتنا ، همان ي  لصف  يربهر ، مظعم  ماقم  - 2
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دروـم دـننک ، یم  ههبـش  داـجیا  نآ  رد  هداد و  رارق  دـیدرت  دروـم  ار  نآ  دـنزات و  یم  هعیـش  نید و  هب  هناـهب ، ره  هب  هک  رگید  يدارفا 
.دوش یم  دادملق  یملع  ناشرظن  هتفرگ و  رارق  نمشد  يدج  تیامح 

ربارب رد  یتوافت  یب  روما و  رد  یتسـس  فعـض و  مالـسلا ،  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  نامز  رد  راظتنا ، : » دـیوگ هّیمیت  نبا  لاثم  ناونع  هب 
ندراذـگ مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هدـهع ي  هب  ار  روـما  حالـصا  ندرک و  راذـگاو  هدـنیآ  دـیما  هب  ار  زیچ  همه  یعاـمتجا و  دـسافم 

(1)« .تسا

بیرخت ج )

ياه فدـه  نمـشد  .تسا  يودـهم  گنهرف  لباقم  رد  يرنه  یملع و  ياـه  تسژ  اـب  هنادرمناوجاـن  يا  هلمح  نمـشد ، رگید  درگش 
: دراد يدایز  تدم  ینالوط  تدم و  هاتوک 

؛ ّتیودهم نایرج  نداد  هولج  كانرطخ  زا  هدافتسا  اب  يزاس  ورین  - 1

؛ ّتیودهم هب  نادقتعم  هژیو  هب  دارفا  رد  رّفنت  دیدرت و  کش و  داجیا  - 2

.يودهم گنهرف  هب  تبسن  رفنت  داجیا  يارب  هدنیآ  لسن  يارب  يزیر  همانرب  - 3

ود رتشیب  و  فده ، هس  ره  هک  تسا  يا  هنومن  دـید ،» ار  هدـنیآ  هک  يدرم   » ای سوماد » ارتسون  ياه  ییوگ  شیپ   » ملیف لاثم ، ناونع  هب 
اب تسا ، هدـش  هتخاس  ریام » ندـلگ  » یتسینویهـص دـص  رد  دـص  یناـپمک  طـسوت  هک  ملیف  نیا  رد  .دـنک  یم  لاـبند  ار  تسخن  فدـه 

نامز ماما  هرهچ ي  تسا ، هدش  نایب  زیمآزمر  يراعشا  بلاق  رد  هک  سوماد  ارتسون  ياه  ییوگ  شیپ  زا  یـصاخ  تشادرب  فیرحت و 
ینماان اه و  تیانج  اه ، گنج  ار  ناشیا  روضح  دمایپ  و  یفرعم ، كانتشحو  بّرخم و  رایسب  نشخ و  رایسب  يا  هرهچ  ار  مالـسلا  هیلع 

(2) .تسا هدرک  دادملق  اه 

شخپ تخاس و  راد  هدـهع  اهدوویلاه  هک  لایرـس  ملیف و  اهدـص  زا  تسا  یکچوک  هنومن ي  سوماد ، ارتسون  ياه  ییوگ  شیپ  ملیف 
راگزاس ناشلایما  اب  هک  نانچ  نآ  ار  هدنیآ  دننک و  ریـسفت  دـنهاوخ  یم  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  ار  تقیقح  ات  دنتـسه  نآ  هنادـنمرنه ي 

.دنهد رییغت  تسا ،

، تسا موس  فدـه  راد  هدـهع  يزاب ، نیا  .تسا  يدـهم » ای   » هب فورعم  سراف » جـیلخ  منهج   » يرتویپماک يزاب  رگید  هنومن ي  اما  و 
تـسا يدرف  هک  يزاب  نامرهق  ياج  هب  كدوک ، هک  تروص  نیدـب  نانآ ، نایم  رد  رفنت  داجیا  هدـنیآ و  لسن  يارب  يزیر  همانرب  ینعی 

اب دریگ و  یم  رارق  ییاکیرمآ ،

ص:26

ص 275. ش 5 ، راظتنا ، همان ي  لصف  زا  لقن  هب  - 1
.294 صص 276 - ش 5 ، راظتنا ، همان ي  لصف  - 2
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لحارم هب  تیاهن ، رد  هدروآ و  تسد  هب  زایتما  دـنیوگ ، یم  يدـهم » اـی   » و ربکا » هللا   » يروآ ترفن  يادـص  اـب  هک  ناناملـسم  نتـشک 
.ددرگ یم  جارخا  يزاـب  زا  اـی  هداد و  تسد  زا  ار  زاـیتما  هدـش و  هتـشک  ناـنآ  زا  تلفغ  اـب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دور و  یم  يرتـالاب 

رذب وا ، حور  رد  هرخألاب  دـنک و ...  یم  يزادـناریت  يدـهم » ای   » و ربکا » هللا   » ندینـش اب  هک  دوش  یم  یطرـش  نانچ  كدوک ، نیاربانب 
(1) .درب هدیاف  نآ  لوصحم  زا  دناوتب  رابکتسا  يزور  ات  دوش  یم  هتشاک  هژاو  ود  نیا  زا  ترفن 

يزاس نیزگیاج  د )

دیس دننام  ییاه  تیصخش  نتخاس  .تساه  هقرف  نایعّدم و  زا  تیامح  يزاس و  یعّدم  يزادرپ و  تیصخش  نمـشد ، مراهچ  هبرح ي 
يروینوج دّمحم  دیس  ناتسکاپ و  رد  ینایداق  دمحا  مالغ  ازریم  ناریا ، رد  یشخبرون  دّمحم  دیس  ءاهب و  یلعنیـسح  باب ، دّمحم  یلع 

.تسا ینیزگیاج  قیرط  زا  نمشد  هلباقم ي  زا  ییاه  هنومن  دنه و ...  رد 

يودهم یناهج  دربهار  هئارا ي  مود - 

نیب ای  تلود  حطـس  رد  یماظن  یـسایس و  يداصتقا ، ياه  حرط  نیب  يراکمه  یگنهامه و  داجیا  ملع  يژتارتسا ، ای  دربهار  زا  روظنم 
(2) .تسا صاخ  یفادها  هب  یبای  تسد  يارب  تاناکما  یمامت  نتفرگ  راک  هب  تلود و  دنچ 

يارب نالک  دربهار  کی  نیودـت  رد  یعـس  تموکح ، ناهج و  یتسه ، زا  دوخ  تفایرد  شرگن و  لابند  هب  هراومه  لاعف  ياـه  تلود 
ییاه تموکح  عبات ، ای  لعفنم  ياه  تلود  .دنراد و  یلامتحا  ياه  بیـشن  زارف و  زا  رذگ  تدم و  زارد  رد  تیادـه  روشک ، هرادا ي 

.دنراد لاعف  يوق و  ياه  تلود  ياهدربهار  اه و  نامرف  یپ  رد  رس  ریزگان  هک  دنریذپریثأت  عبات و 

هک نونکا  دیوگ : یم  وا  يونعم  ياه  هیامرـس  رب  هیکت  یناسنا و  لیاضف  يایحا  زا  يدیماان  رطاخ  هب  برغ  دـیدج  ناهج  نایم  نیا  رد 
و اه ، لکـشت  بازحا و  اب  دـیاب  سپ  تسین ، نتفای  ماظن  لباق  نید  زا  هتـسسگ  شیوخ و  ياه  یگژیو  زا  هتـساخرب  قالخا  اـب  ناـسنا ،

لیلحت ار  ناهج  هدنیآ ي  هداد و  ناماس  ار  شیوخ  ناهج  ياه  ماظن  هیرظن ، دنچ  ساسا  رب  اذل  .دوش  لرتنک  اه  نوناق  مکارت 

ص:27

.ص يرفعج ، رباص  دمحم  يزیتس ، راظتنا  يراکنا و  يدهم  ش 5 ، راظتنا ، همان ي  لصف  - 1
ص 63. راظتنا ، يژتارتسا  یناتسورس ، یعیفش  لیعامسا  - 2
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انب ار  برغ  يرکف  يانبریز  هک  دنتـسه  مزیلاربیل  مزیرالوکـس و  مزیلارولپ ، يروحم ، ناسنا  ای  مزیناموا  نوچمه  ییاه  هیرظن  .دنک  یم 
(1) .دنا هداهن 

، امایوکوف خیرات  نایاپ  نوتگنیتناه ، نّدمت  گنج  نوچ : یلاعف  ياهدربهار  لباقم  رد  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  نایاپ  رد 
هنیمز يارب  نارواب  يدـهم  دـیاب  دـبیرف ، یم  ار  وا  هتـسویپ  دوش و  یم  داهنـشیپ  رـشب  هب  هک  موس و ،...  جوم  رد  رلفاـت  نیولآ  هاگدـید 

ياه همانرب  دیاب  .دنهد  هئارا  یمکحم  يژتارتسا  ای  دربهار  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  شریذپ  يارب  یناهج  ندرک  هدامآ  روهظ و  يزاس 
، لد ناج و  اب  دننک و  ادـج  اه  ییارـس  هناسفا  زا  ار  تقیقح  نایناهج  ات  داد  هئارا  يا  همانرب  حرط و  درک و  نییبت  ار  ّتیودـهم  یناهج 

هللا ءاش  نإ  .دنشاب  مامه  ماما  نآ  یعقاو  رظتنم 

ص:28

.75 صص 70 _  تاجن ، دیما و  مسجت  مالسلا  هیلع  يدهم  يردیح ، هللا  زیزع  - 1
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شسرپ

؟ تخانش ار  ماما  دیاب  ارچ  - 1

؟ ددرگ یم  ناسنا  تیاده  لماع  هنوگچ  ماما  تخانش  - 2

؟ تسیچ رد  ماما  تخانش  ناسنا و  شنیرفآ  فده  طابترا  - 3

؟ دنک یم  هلباقم  ّتیودهم  گنهرف  اب  ییاه  هویش  هچ  زا  نمشد  يربهر ، مّظعم  ماقم  تاشیامرف  قبط  - 4

؟ تسیچ يودهم » یناهج  دربهار   » زا روظنم  - 5

شهوژپ ياه  هصرع 

.رفکو نامیا  رایعم  ماما ، راکنا  تفرعم و  - 1

.دیدج ندمت  مالسلا و  هیلع  يدهم  ماما  - 2

.روهظ زا  شیپ  ياه  یگدامآ  برغ و  - 3

.یبرغ رکفت  رد  یناهج  هدکهد ي  - 4

.دنوادخ تّجح  تخانش  رب  میرک  نآرق  حیرصت  - 5

.نازیتس مالسلا  هیلع  يدهم  اب  هلباقم  ياه  شور  - 6

.نآ اب  هلباقم  نارکنم و  قیرط  زا  ّتیودهم  گنهرف  بیرخت  ياه  هار  - 7

.نازیتس مالسلا  هیلع  يدهم  ياه  هویش  زا  یکی  ناونع  هب  يزاس  نیزگیاج  قیداصم  - 8

ص:29
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شهوژپ عبانم 

ص 93. کین ، يردیح  دیجم  راظتنا ،) هب  هرابود  یهاگن   ) ش 3 راظتنا ، همان ي  لصف  - 1

ص 7. يروصن ، اضر  دّمحم  ّتیودهم ، نیغورد  نایعدم  نایدهمتم و   ) ياه 8 و 9 هرامش  راظتنا ، همان ي  لصف  - 2

.30  _ صص 25 يرفعج ، رباص  دّمحم  ّتیودهم ،) ثحابم  حرط  ترورض  ، ) ون یلمأت  راظتنا  اونین و  - 3

.یفصآ ایوپ ،) راظتنا   ) ش 7 راظتنا ، همان ي  لصف  - 4

ج 1 و 2. یناتسورس ، یعیفش  لیعامسا  راظتنا ، يژتارتسا  - 5

.يردیح هللا  زیزع  تاجن ، دیما و  مسجت  يدهم  - 6

ش 19. دوعوم ، هلجم ي  - 7

.روپ يدهم  ربکا  یلع  دمآ ، دهاوخ  وا  - 8

 ... . يراخلب و نسح  ینیسح ، هاش  دیجم  یناتسورس ، یعیفش  لیعامسا  نامّزلارخآ ، اه و  ییوگ  شیپ  - 9

ص:30
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تّیودهم فراعم  ياه  بیسآ  مود : سرد 

هراشا

ّتیودهم یسانش  بیسآ  عوضوم  تیمها   ü

ّتیودهم ياه  بیسآ  نیرتمهم   ü

ّتیودهم گنهرف  ياه  بیسآ  اب  هزرابم  ياه  هار   ü

ص:31

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ جَوِعلا ِتّمُألا َو  ِهَماقِإل  ُرَظَتنُملا  َنیأ 

، تسین ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  ّتیودهم  مهم  فراعم  تسا ، ییاه  بیـسآ  اهرطخ و  ضرعم  رد  شتّیمها ، تبـسن  هب  یمهم  رما  ره 
يارب عقوم  هب  دوشن و  هجوت  اه  نآ  هب  رگا  هک  دراد  ییاه  بیـسآ  اه و  تفآ  یگنهرف ، هشیدـنا و  ره  نوچ  زین  يودـهم  هشیدـنا ي  و 

.تشاد دهاوخ  لابند  هب  یبرخم  یفنم و  راثآ  ددرگن ، مادقا  اه  نآ  نتخاس  فرطرب 

یسانش بیسآ  موهفم 

ياه لالتخا  یسانشزاب  يانعم  هب  یسانش  بیسآ  دوش و  یم  اه  هدیدپ  رد  تفآ  يراجنهان و  لالتخا ، ببس  هک  تسا  یلماع  بیـسآ ،
ییاوتحم ای  یناسر  مایپ  ياه  شور  فعـض  ندوب و  دـمآراکان  رثا  رد  تسا  نکمم  اه  لالتخا  نیا  .تسا  ثحب  یقادـصم  یموهفم و 

.دشاب مایپ 

يریگ مشچ  ياه  بیـسآ  دوش ، اقلا  اج  هبان  تروص  هب  ای  ور  هبور  یمهفدـب  اب  اه ، هزومآ  میهافم و  هاگ  ره  زین  يودـهم  فراـعم  رد 
هدش و یسانشزاب  تسا ، هتفرگ  تروص  عوضوم  نیا  رد  نونکات  هک  ییاه  یـشیدنا  جک  اه و  يور  جک  دیاب  .دش و  دهاوخ  راکـشآ 

(1) .دنوش نایب  یقادصم ، یموهفم و  ياه  لالتخا  زا  رود  هب  يودهم  ياه  هاگدید 

تّیودهم یسانش  بیسآ  عوضوم  تّیمها 

ای مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  لصا  هب  یمدآ  داقتعا  یتسـس  بجوم  اه  نآ  زا  تلفغ  هک  تسا  يدراوم  ّتیودهم ، گنهرف  ياه  بیـسآ 
ای دارفا  هب  شیارگ  زین  یهاگ  دوش و  یم  راوگرزب  نآ  تخانش  فلتخم  داعبا 

ص:32

، مالـسالا نیعم  میرم  ّتیودهم ، یتیبرت  ياه  بیـسآ  زا  یخرب  هب  يزادنا  مشچ  ش 11 و 12 ، راظتنا ، هماـن ي  لـصف  زا  هتفرگ  رب  - 1
.249 صص 217 – 
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نایب هب  .دوش  يّدج  مادقا  اه  یـشیدنا  جک  اه و  يور  جک  نیا  نتخانـش  يارب  دیاب  ور  نیا  زا  .دراد  یپ  رد  ار  فرحنم  ياه  هعومجم 
ره تروص  نیا  ریغ  رد  .تخادرپ  تسا ، هدـش  گنهرف  نیا  دراو  نونکات  هک  یقیداصم  میهاـفم و  بیذـهت  شیاریپ و  هب  دـیاب  رگید 

لمع دراو  اه  بیـسآ  ثحب  هب  هجوت  نودـب  هک  یناسک  .دوب  دـهاوخ  هجیتن  یب  گنهرف ، نیا  يزاس  هنیداهن  يارب  يزیر  همانرب  هنوگ 
تشک و نیا  تروص  نیا  رد  ًاعطق  هک  دوش  راک  تشک و  لوغشم  اه ، تفآ  هب  هجوت  نودب  هک  دننام  یم  ینابغاب  نوچمه  دنوش ، یم 

.تشاد دهاوخن  وا  يارب  يا  هرمث  راک 

تّیودهم ياه  بیسآ  نیرت  مهم 

هراشا

گنهرف ياه  بیـسآ  نیرت  مهم  زا  هنومن  دـنچ  هب  يودـهم ، ثحاـبم  رد  نآ  ّتیمها  یـسانش و  بیـسآ  موهفم  ندـش  نشور  زا  سپ 
: مینک یم  هراشا  دنیامن ، یم  خر  تبیغ  نارود  رد  روهظ و  زا  شیپ  هک  ّتیودهم 

راظتنا موهفم  زا  یفارحنا  ياه  تشادرب  - 1

كرد و .تسا  یمالـسا  گنهرف  نیا  تاعوضوم  زا  تسردان  ياه  تشادرب  اهریـسفت و  ّتیودـهم ، گنهرف  رد  مهم  ياه  بیـسآ  زا 
هیلع رـصع  ماما  تسد  هب  داسف  زا  ناهج  حالـصا  نوچ  هک  دـننک  نامگ  یـضعب  تسا  هدـش  ببـس  راظتنا »  » موهفم زا  طـلغ  تفاـیرد 

تـشاذگ تسد  يور  تسد  دوب و  توافت  یب  دیاب  هتـشادن و  يا  هفیظو  چیه  اه  يراجنهان  اه و  یهابت  ربارب  رد  دوب ، دهاوخ  مالـسلا 
.تسا ناشیا  هدهع ي  رب  زیچ  همه  هک  ارچ 

: دنا هدرمشرب  ار  یفلتخم  ياه  هتسد  هراب  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  هک  تسا  رگ  ناریو  ای  یفنم  راظتنا  راظتنا ، عون  نیا 

دنتـسه یحلاص  مدرم  اه  نیا  دنناد ، یم  جرف  يارب  ندرک  اعد  لزنم و  هینیـسح ، دجـسم ، رد  نتـسشن  هب  ار  جرف  راظتنا  هک  يدارفا  - 1
.درک دیاب  يراک  جرف  يارب  هک  دنتسین  نیا  رکف  هب  نکل  دننک  یم  لمع  دوخ  یعرش  فیلاکت  هب  هک 

.میـشاب هتـشادن  راک  درذـگ ، یم  هچ  تلم  رب  ناهج و  رد  هک  نیا  هب  ام  هک  دـننک  یم  انعم  هنوگ  نیا  ار  جرف  راظتنا  رگید  یـضعب  - 2
.دننک لابند  ار  زیچ  همه  هللا  ءاش  نإ  دنیایب و  ترضح  ات  مینک  ادا  ار  دوخ  فیلاکت  اهنت 

ص:33

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


هانگ ات  مینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیابن  ام  دنیایب ، ترـضح  ات  دوشب  تیـصعم  زا  رپ  دـیاب  ملاع  دـنیوگ  یم  زین  يا  هدـع  - 3
.دوش کیدزن  جرف  دایز و 

روج ملظ و  زا  رپ  ایند  ات  درک  هانگ  هب  توعد  ار  مدرم  دیاب  دز ، نماد  هانگ  هب  دیاب  دنیوگ : یم  هتفر و  رتارف  نیا  زا  مه  هتـسد  کی  - 4
.دنروایب فیرشت  ترضح  دوشب و 

هتسد نیا  .تسا  مالـسا  فالخرب  لطاب و  یتموکح  دوش ، ققحم  تبیغ  نامز  رد  هک  یتموکح  ره  ًالـصا  هک  دندقتعم  زین  يدارفا  - 5
لقن مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نیعا  نبا  هک  ریز  تیاور  دـننام  دـنا ، هدرک  دانتـسا  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  تاـیاور  زا  یـضعب  هب  دارفا  زا 

: تسا هدرک 

، دوش هتشارفارب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  مچرپ  زا  لبق  هک  یمچرپ  ره   » (1) ؛» توغاط مالـسلا  هیلع  مئاَقلا  ماِیق  لبَق  ُعفُرت  ٍهیار  ُلـک  »
« .تسا توغاط  نآ  بحاص 

(2) .یمالسا تموکح  هن  تسا  يودهم  مَلَع  تایاور ، نآ  رد  مَلَع  زا  روظنم  هک  یتروص  رد 

نیا .دنـشاب  یم  تعاطا  لباق  ریغ  نالطب و  هب  موکحم  دوش ، هتـشارفارب  نتـشیوخ  هب  توعد  رطاخ  هب  هک  ییاه  مچرپ  تیاور ، نیا  رد 
مچرپ یلو  .تسا  توغاط  ییاه  مایق  نینچ  ربهر  دنا و  هدش  عقاو  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  لباقم  رد  هک  تسا  ییاه  مایق  اه 

مه رد  يارب  مایق  هب  اه  نآ  توعد  دنا و  هتفرگن  رارق  راکنا  دروم  دنشاب ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  فادها  تهج  ریـسم و  رد  هک  ییاه 
، دـشاب یم  نانآ  قح  تموکح ، تقیقح ، رد  هک  تسا  یناسک  هب  نآ  يراذـگاو  روشک و  هرادا ي  نتفرگ  تسد  هب  لطاب و  نتـسکش 

(3) .تسا هتفرگ  رارق  فیرعت  دیجمت و  دروم  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  يوس  زا  هک  دیز  مایق  دننامه 

نازاب و تسایس  هچیزاب ي  اه ، متس  اه و  يدب  لباقم  رد  ندروآ  دورف  میلست  رس  هعماج ، طیارش  هب  یهجوت  یب  ییانتعا و  یب  یتسس ،
نآ لماش  اهنت  رکفت  نیا  یفرط  زا  .تسا  راظتنا  دروم  رد  هاگدید  نیا  جیاتن  زا  همه  یحالصا ، تکرح  ره  اب  هلباقم  ندش و  نافرحنم 
نید زا  حیحـص  تخانـش  میوش ، یم  یفنم  راظتنا  نیا  لماش  دوخ  ینید  رهاظ  هب  لامعا  اب  زین  ام  دوخ  هکلب  دوش ، یمن  دارفا  زا  هتـسد 
رود ندوب  یعقاو  رظتنم  زا  ار  ام  ندوب ، توافت  یب  دوخ  نوماریپ  لئاسم  هب  تبـسن  ندرکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتـشادن ،

..تسا هدرک 

ص:34

ص 248. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  یسربط ، يرون  نیسح  ازریم  - 1
ص 17. ش 1 ، راظتنا ، همان ي  لصف  زا  لقن  هب  ص 13 ، ج 21 ، ماما ، هفیحص ي  زا  هتفرگرب  - 2

 - صـص 377 یمـساق ، یلع  دّمحم  تبیغ ، رـصع  رد  مایق  تموکح و  یفان  تایاور  یـسررب  دقن و  ش 7 ، راظتنا ، همان ي  لـصف  - 3
 . 391
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.تسا ترضح  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  رظتنم و  تکرح  شالت و  تبثم ، ای  هدنزاس  راظتنا  هک  یلاح  رد 

کی اهنت  راظتنا ، .تسا  رظن  دروم  ياه  هتساوخ  فادها و  هب  ندیـسر  يارب  مزال  ياه  یگدامآ  لیـصحت  شاب و  هدامآ  یعقاو ، راظتنا 
نایرج یحور  تلاح  کی  دـنناد ، یم  لامعالا » بحا   » ای لامعالا » لضفا   » ار نآ  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب  هکلب  تسین ، یحور  تلاح 

.دماجنا یم  لمع  مادقا و  هب  هتساخرب و  تفرعم  زا  هک  تسا  يا  هتفرگ  لکش  هتفای و 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  زا  نشخ  يا  هرهچ  نداد  ناشن  - 2

يا هرهچ  هدرک و  افتکا  اه  هدینش  هب  اه ، نآ  دنس  تایاور و  قیقد  یسررب  نودب  نید و  هب  عماج  هاگن  نتشادن  تلع  هب  دارفا  زا  یخرب 
روهظ زا  هک  يا  هرهچ  رد  دنوش و  حرطم  مه  رانک  رد  رهق  رهم و  دیاب  هک  یلاح  رد  .دنهد  یم  هئارا  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  زا  نشخ 

رهق زا  اهنت  نوچ  .دنیایب  مه  رانک  رد  رهق  رهم و  ددرگ ، یم  میسرت  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  دننام  یب  ّتیـصخش  ترـضح و  تموکح  و 
.دنک یم  یفرعم  بلط  تنوشخ  دارفا ، یخرب  نهذ  رد  ار  ماما  ندرب ، دای  زا  ار  رهم  نتفگ و  نخس 

هک یتایاور  هچ  دنک و  یم  وگزاب  مومع  روط  هب  ار  ناماما  رهم  هک  یتایاور  هچ  تفگ ؛ ناوت  یم  رایسب  نخس  ترضح  رهم  هرابرد ي 
هولج ي ناشدوخ  هدومرف ي  قبط  مالـسلا  مهیلع  ناماما  .تسا  هدیـسر  صاـخ  روط  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  رهم  اـب  طاـبترا  رد 

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دنتسه  هلإ  هعساو ي  تمحر 

یمدمه ماما   » (1) ؛» دانلا ِهَیِهاَّدلا  ِیف  دابعلا  ِعَزفَم  ریِغَّصلا و  دـِلاولِاب  هّربلا  ّمألا  قیِفّـشلا و  ُخألا  قیِفَّشلا و  دـِلاولا  ُقیفَّرلا و  ُسینالا  مامإلا  »
گرزب ياهراک  اهدـمآ و  شیپ  رد  مدرم  هانپ  لاسدرخ و  كدوک  اـب  راـتفر  شوخ  يرداـم  ینت ، يردارب  ناـبرهم ، يردـپ  راـگزاس ،

« .تسا

: دنیامرف یم  ناشنارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

...ناـمزلا کـلذ  كردأ  نمل  یبوـطف  روـج  ٍلـیوط و  ٍءـالب  دـیدَش و  ِ_َك  ّنَظ دـعب  هتعیـش  نَـع  برَکِلل  جّرفملا  وـه  مـیهاربا  اـبا  اـی  »
ار هعیش  مغ  جنر و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  میهاربا ! ابا  يا   » (2) ؛».

ص:35

ص 200. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 1
ص 129. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2
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كرد ار  نامز  نآ  هک  نانآ  اشوخ  .دنیرفآ  یم  شیاشگ  دـیادز و  یم  زارد  یتسـس  ینالوط و  ییالب  تخـس و  هرود ي  کی  زا  سپ 
 ... .« دننک

رب وا  رهق  نوـچ  .تسوا  تبحم  هوـلج ي  زین  وا  رهق  هـک  اـنعم  نیدـب  تـسا ، هناـمیکح  مـیرک  دـنوادخ  رهم  نوـچمه  ماـما ، یناـبرهم 
یمن ندرگ  ار  شلدع  تموکح  هدیزرو و  رفک  وا  هب  مه  زاب  ترـضح ، نآ  تازجعم  تیاده و  هب  هجوت  اب  هک  دوب  دهاوخ  ینانمـشد 

(1) .رهق هرهچ ي  رد  رهم  ینعی  نتشادرب ، ّتیناسنا  ناسنا و  هار  رس  زا  ار  اهراخ  ینعی  نیا  دننک و  یم  داسف  نیمز  رد  دنراذگ و 

اب ار  روما  همه ي  دنز و  یمن  يداهج  هزرابم و  چیه  هب  تسد  ایوگ  هک  دنا  هدرک  روصت  یتیـصخش  ار  ماما  رگید  یهورگ  نمـض  رد 
یم اـپ  ماـما  تموکح  ياـنبم  هک  تسا  رهق  رهم و  نیا  يود  ره  اـب  هک  ارچ  تسا ؛ تسرداـن  زین  رکفت  نیا  هک  دـنک ، یم  لـح  هزجعم 

(2) .دیآ یم  مهارف  يرتسگ  تلادع  ياه  هنیمز  دریگ و 

يرورض ریغ  ثحابم  حرط  - 3

یترورـض درادن و  يرمث  چـیه  هک  دـنروآ  یم  يور  ییاه  ثحب  هب  يراتـشون ، يراتفگ و  ياه  بلاق  رد  اه  هعومجم  دارفا و  یهاگ 
.دوش یمن  ساسحا  اه  نآ  حرط  يارب 

ثحب هنومن  زا  نآ  دننام  ترـضح و  یگدنز  لحم  راوگرزب ، نآ  يارب  دنزرف  دوجو  ترـضح و  جاودزا  لیبق  زا  یثحابم  هب  نتخادرپ 
جاودزا دنتـسم  ریغ  یبلاطم  نایب  اب  یهورگ  هک  تسا  هدـش  هدـید  رایـسب  ناـشیا  جاودزا  اـب  هطبار  رد  ًـالثم  .تسا  يرورـضریغ  ياـه 

مهم درادن و  دوجو  نآ  در  ای  تابثا  رب  یعطق  لیلد  چیه  هک  یلاح  رد  دـنا ، هدرک  در  ار  نآ  رگید  یـضعب  هدرک و  تابثا  ار  ترـضح 
.دراد یم  زاب  يرورض  یلصا و  ثحابم  هب  نتخادرپ  زا  ار  ام  هتشادن و  يا  هدیاف  یثحابم  نینچ  هب  هجوت  هک  نیا  رت 

ار نآ  یخرب  دراد : دوـجو  مه  فلاـخم  رظن  ود  تسا  هدـش  فورعم  ارـضخ  هریزج ي  هب  هـک  زین  ترـضح  یگدـنز  لـحم  دروـم  رد 
نآ هب  دانتـسا  هک  دنیوگ  یم  دنناد و  یم  هناسفا  هب  هیبش  لوعجم و  ار  نآ  رگید  یـضعب  دنا و  هتـسناد  دانتـسا  لباق  ربتعم و  حـیحص و 

ام فیلکت  همه  نیا  اب   (3) .تسین تسرد 

ص:36

ص 7. رهم ، ریم  ییاقآ ، دیس  روپ  دوعسم  دیس  - 1
ص 510. یمق ، ناینیسح  يدهم  ّتیودهم ، تایاور  زا  عافد  ش 11 و 12 ، راظتنا ،  همان ي  لصف  - 2

.365 صص 356 –  باتفآ ، يامیس  يرهاط ، هللا  بیبح  - 3
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ماما تیاضر  تهج  رد  تکرح  ماما ، تفرعم  تسا  هدـش  دـیکأت  نآ  هب  تایاور  رد  هچ  نآ  تسین و  ماما  یگدـنز  لـحم  زا  یهاـگآ 
.تسا ناشیا  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  رادرک و  راتفگ و  رد  ترضح  نآ  زا  يوریپ  مالسلا و  هیلع  يدهم 

یگدزباتش لیجعت و  - 4

ندیسر زا  لبق  يزیچ  نتساوخ  ینعم  هب  لاجعتسا  ای  یگدز  باتش  .تسا  روهظ  رما  قّقحت  رد  نتشاد  هلجع  اه ، بیسآ  زا  رگید  یکی 
زا روهظ  دـناد  یمن  لوجع  صخـش  هک  تسا  نیا  روهظ  رد  لیجعت  أشنم  .تسا  نآ  يارب  مزال  ياـه  هنیمز  قّقحت  زا  لـبق  نآ و  تقو 
نآ عوقو  يارب  نیاربانب  دریگ  تروص  اه ، هنیمز  طیارش و  همه ي  قّقحت  زا  سپ  دیاب  اه  تنس  همه ي  دننام  تسا و  یهلا  ياه  تنس 

: تسا هدش  شهوکن  رایسب  ام  تایاور  رد  رما  نیا  رد  یگدز  باتش  هک  یلاح  رد  .دنک  یم  هلجع 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

دـنوش و یم  كاله  روهظ  رما  رد  ناـگدز  باتـش  تبیغ ،] هرود ي  رد   »] (1) ؛» نومِّلَسملا اهیف  اوُجنَی  نولجعتـسُملا و  اهیف  ُِکلهَی  »... 
« .دنبای یم  تاجن  میلست  لها 

نیا رد  دیابن  اما  تسا ، رمث  رپ  دیفم و  رایسب  روهظ ، يزاس  هنیمز  يارب  ششوک  ندوب و  روهظ  يایهم  روهظ ، ندرمـش  کیدزن  هچرگ 
ینوگانوگ ياهدـمایپ  تسا و  هنیمز  نیا  رد  ادـخ  تحلـصم  تمکح و  ندرکن  كرد  زا  یکاح  یگدز  باتـش  .دوب  هدز  باتـش  هار 

: ددرگ یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هک  دراد 

، یهلا تحلصم  هب  تیاضر  مدع  ضارتعا و  يرکُشان و  - 1

، ّتیودهم نیغورد  نایعّدم  نافرحنم و  هب  درک  يور  - 2

، روهظ قّقحت  مدع  رثا  رد  يدیماان  سأی و  - 3

، روهظ تبیغ و  هب  نادقتعم  تایاور و  تایآ و  رخسمت  ازهتسا و  - 4

.دیدرت کش و  - 5

ص:37

ص 73. ج 2 ،  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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دنا هدش  بیـسآ  راچد  زین  لباقم  هطقن ي  رد  یخرب  اما  دراد ، رارق  رظتنم  يورارف  هک  تسا  ییاه  بیـسآ  اه و  تفآ  زا  یکی  لیجعت ،
: هک تسا  هدمآ  یتیاور  رد  .تسا  بلق  تواسق  ییانتعا و  یب  نآ ، هجیتن ي  تسا و  روهظ  تقو  ندرمش  رود  نآ  هک 

هک دینکن  باتـش  رما  نیا  ندیـسر  زا  شیپ   » (1) ؛» مَکبولق اوّسقتف  َرمألا  مکیلع  ََّنلوطَی  اُومِدـن و ال  _َ تََف هِغولب  َلبق  َرمـالا  اولجاـُعت  ـال  »
« .دوش یم  تواسق  راچد  ناتلد  هک  دیرامشن  رود  ار  نآ  دیوش و  یم  نامیشپ 

روهظ يارب  تقو  نییعت  - 5

هیلع تّجح  ترـضح  روهظ  يارب  یمومع  قوش  روش و  شرتـسگ  هچ  رگا  تسا ؛ روـهظ  يارب  تقو  نییعت  اـه  بیـسآ  زا  رگید  یکی 
ینامز رد  ناشیا  روهظ  هب  مدرم  نتخاس  راودـیما  روهظ و  يارب  نامز  نییعت  هب  هدـیدپ  نیا  رگا  اما  تسا ؛ یکراـبم  هدـیدپ ي  مالـسلا 
يادـخ زج  سک  چـیه  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هدـش  لـقن  تاـیاور  یخرب  ساـسا  رب  اریز  دراد  رایـسب  لـمأت  ياـج  ددرگ ، رجنم  نیعم 

نیا رب  یهلا  تمکح  تسین و  زیاـج  تیقوت )  ) روهظ يارب  تقو  نییعت  ور  نیا  زا  درادـن و  یهاـگآ  روهظ  ناـمز  زا  یلاـعت  كراـبت و 
.دنک نییعت  روهظ  يارب  ینامز  دناوت  یمن  يدحا  اذل  دنامب ، یفخم  ناگدنب  رب  ترضح  نآ  روهظ  تقو  هک  تسا 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  راسی  نب  لیضف 

نآ تسا ؟ نـیعم  یتـقو  رما  نـیا  يارب  اـیآ   » (2) ؛» نوتاّقولا َبَذَـک  نوتاّقولا ، َبَذَـک  نوتاّقولا ، َبَذَـک  لاقف : ٌتقو ؟ رمالا  اذـِهل  لَـه  »
« .دنیوگ یم  غورد  دننک ، یم  نییعت  نآ  يارب  یتقو  هک  نانآ  دندومرف : هبترم  هس  ترضح 

: دنا هدومرف  ملسم  نب  دّمحم  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رگید  یتیاور  رد  نینچمه 

يربخ وت  يارب  سک  ره  دّمحم ، يا   » (3) ؛» ًاتقو ٍدحِأل  _ُت  ِّقُونال ّانإف  ُ_ه ، بِّذ _ َُکت نأ  َّنباهَت  الَف  ًاتیقَوت  اّنع  َكَرَبخأ  نَم  دّـمحم ، ای  »
نییعت ار  روهظ )  ) تقو سک  چیه  يارب  تیب ) لها   ) ام اریز  نکن ؛ گنرد  وا  بیذکت  رد  درک  لقن  روهظ  تقو  نییعت  هرابرد ي  ام  زا 

« .میا هدرکن 

ص:38

ص 622. ج 2 ، لاصخلا ، قودص  خیش  - 1
ص 425. تبیغ ، یسوط  ، خیش  - 2

ص 289. تبیغ ، ینامعن ، - 3
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نینچ هدش ، رداص  بوقعی  نب  قاحسا  ياه  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  هسدقم  هیحان ي  زا  هک  یعیقوت  رد  زین  و 
: میناوخ یم 

نانآ تسا و  دنوادخ  هدارا ي  هب  جرف ، ندش  راکشآ  اما  و   » (1) ؛» نوتاّقولا َبَذَک  َو  ُهُرکِذ ، یلاعت  هللا ، یلإ  _ه  ّنإف جرفلا  ُروهظ  اّمأ  «و 
« .دنیوگ یم  غورد  دننک  یم  نییعت  تقو  روهظ ) يارب   ) هک

يارب يدـیماان  سأی و  ساسحا  نآ  رثا  نیرت  مک  هک  دـننک  یم  نییعت  تقو  روهظ  يارب  هناـهاگآان  اـی  هناـهاگآ  یـضعب  لاـح  نیا  اـب 
.دنا هدید  ار  نآ  فالخ  یلو  دنا  هدرک  رواب  ار  نیغورد  ياه  هدعو  نیا  هک  تسا  یناسک 

راگدرورپ هدارا ي  رظتنم  اهنت  روهظ  نامز  هرابرد ي  دننک و  ظفح  نانادان  زین  ناداّیـش و  ماد  زا  ار  دوخ  دیاب  یعقاو  نارظتنم  نیاربانب 
: دنا هدومرف  تسا ، هرظتنمریغ  یناهگان و  تمایق ، دننامه  هک  روهظ  نامز  دروم  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنشاب 

 ( مالـسلا هیلع  مئاق   ) وا روهظ   » (2) ؛» ًهَتَغب ّالِإ  مُکِیتأَیال  ِضرَألا  ِتاَواَمَّسلا َو  ِیف  تَلُقَث  َوُه  ّالإ  اـِهتقَِول  ِلَُجیال  اَـهیّ یّتلا  ِهَعاّـسلا  ُلَـثَم  ُُهلثَم  »
ناینیمز ناینامـسآ و  رب  نآ  ندیـسر  ارف  .دزاس  یم  شراکـشآ  دـسر ، ارف  شنامز  نوچ  هک  تسا  دـنوادخ  اـهنت  .تسا  تماـیق  دـننام 

« .دیاین امش  رب  ناهگان  هب  زج  تسا و  هدیشوپ 

رگید ییوس  زا  دنـشاب و  قح  تّجح  روهظ  هدامآ ي  هظحل  ره  رد  هک  نایعیـش  هب  تسا  يرادـشه  وس  کـی  زا  تاـیاور  زا  هتـسد  نیا 
.دنروهظ يارب  تقو  نییعت  یپ  رد  هک  تسا  یناسک  همه ي  هب  يرکذت 

صاخ قیداصم  رب  روهظ  ياه  هناشن  قیبطت  - 6

نامز ره  تیعضو  رب  روهظ  ياه  هناشن  نداد  تقباطم  تسا ، هتـشاد  دوجو  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  زا  دعب  هتـسویپ  هک  یبیـسآ 
قیبطت صاخ  یثداوح  ای  دارفا  هب  ار  اه  نآ  روهظ ، میالع  رد  تیاور  دنچ  ندینـش  ای  ندـناوخ  اب  يا  هدـع  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، هدوب 

، تسا تفآ  بیسآ و  هچ  نآ  اما  .دنهد  یم 

ص:39

ص 483. ج 2 ، همعنا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1

ص 373. ج 2 ، همعنا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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تایآ و یسررب  نودب  اه و  نآ  ندوب  حیحص  صیخـشت  نودب  تیاور ، ود  ای  کی  ندناوخ  اب  دارفا  نیا  هک  تسا  ییاهاعدا  بلاطم و 
.دنزادرپ یم  رظن  راهظا  هب  صصخت  نتشاد  نودب  ینعی  دننک ، یم  حرطم  رگید ، تایاور 

.دنا هدوب  طیارـش  قیبطت  مرگرـس  اما  دننک  یم  تبحـص  ترـضح  نوماریپ  اه  تعاس  هک  دنک  یم  تکرـش  یتاسلج  رد  ناسنا  یهاگ 
هرابرد ي ای  دـنا و  هدرک  ریـسفت  هقطنم  نالف  رد  صاخ  يدرم  هب  ار  تسا  روهظ  یمتح  میـالع  زا  هک  ینایفـس  ّتیـصخش  لاـثم  يارب 

نآ رب  ار  یـصاخ  دارفا  تسا و  هدـش  حرطم  یلیلد  یب  ياـه  لـیلحت  روهظ ، یمتح  میـالع  زا  رگید  یکی  هیکز ) سفن   ) ینـسح دـیس 
.تسا ینونک  هعماج ي  رد  دوجوم  تانایرج  رب  یمتح  ریغ  میالع  تسردان  قیبطت  هک  رگید  ياه  هنومن  يرایسب  دنا و  هداد  قیبطت 

تحـص ضرف  رب  هک  هدـش  حرطم  روهظ  ياه  هناشن  دروم  رد  یبلاطم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  زا  هدیـسر  تایاور  رد  لاح  ره  هب 
دراد یپ  رد  يدایز  راوگان  ياهدـمایپ  نوچ  تسین  حیحـص  دـهد  یم  خر  نامز  ره  رد  هک  یتانایرج  ثداوح و  رب  ناشقیبطت  اه ، نآ 

: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  دروم  دنچ  هب  هک 

روهظ قافتا  مدع  رثا  رد  سأی  يدیماان و  - 1

هدش حرطم  ياه  قیبطت  قّقحت  مدع  لیلد  هب  روهظ  لصا  هب  تبسن  دارفا  يداقتعا  یب  - 2

روهظ ندشن  ققحم  هجیتن ي  رد  ّتیودهم  رواب  بیذکت  ازهتسا و  - 3

نآ نوماریپ  تایاور  روهظ و  لصا  رد  دیدرت  کش و  - 4

بیسآ نیا  اب  هزرابم  ياه  هار  زا  املع  طسوت  اه  یگژیو  میالع و  دروم  رد  یسانشراک  راک  تافارحنا و  بیذکت  يرگنشور ، نییبت و 
.تسا يّدج 

ییارگ تاقالم  - 7

، قافتا نیرت  هداس  هناهب ي  هب  ای  لـیلد  یب  هک  دنتـسه  ینایعدـم  دـیامن ، یم  خر  نارظتنم  يارب  تبیغ  رـصع  رد  هک  ییاـه  بیـسآ  زا 
هدش و لفاغ  دوخ  یلصا  فیاظو  زا  دنرادنپ و  یم  ترضح  رادید  ار  شیوخ  هفیظو ي  مامت  هک  یناسک  ای  دننک  یم  تاقالم  ياعدا 

تـسا مهم  تبیغ  رـصع  رد  هچ  نآ  هک  یتروـص  رد  دـنناوخ ، یم  ارف  رظتنم ، هفیظو ي  نیرترب  ناوـنع  هب  لـمع ، نیا  هب  اـهنت  ار  دارفا 
زا تسیچ و  ترـضح  تلاسر  هک  تسناد  دـیاب  نیاربانب  .تسا  یعقاو  رظتنم  کـی  فیاـظو  هب  ندرک  لـمع  ماـما و  هغدـغد  هب  هجوت 

هدرک یم  اعد  دوخ  روهظ  يارب  دلوت  هظحل ي  زا  ماما  هک ؛ تسا  مّلسم  ربتعم ، تایاور  هب  دانتـسا  اب  .دنراد  يراظتنا  هچ  دوخ  نارظتنم 
يزیر همانرب  لاح  همه  رد  ناشیا  تلاسر  دنا و 

ص:40
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.دشاب نآ  ياه  هنیمز  ندرک  ایهم  روهظ و  دیاب  زین  ام  هغدغد ي  اذل  دنا ، هتساوخن  ام  زا  ار  تاقالم  اج  چیه  رد  تسا و  روهظ  يارب 

نآ يارب  هک  تسا  یفیاظو  يادا  ناشیا ، تیاضر  هب  یبایتسد  يارب  ماما  یعقاو  نارظتنم  یگژیو  اما  تسا  یبولطم  رما  رادـید  هچ  رگا 
رواب بیذـکت  يدـیماان و  سأی و  ثعاـب  رادـید ) هب  ندـشن  قفوم  رثا  رد  ، ) ترـضح رادـید  رب  داـیز  دـیکأت  دـنا و  هتفرگ  رظن  رد  اـه 

.ددرگ یم  ّتیودهم 

: هک دندرک  یم  لقن  یتئارق  ياقآ  بانج 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  : » تفگ تشاذگ و  ما  هناش  تسد ب_ر  ناگرزب  زا  یکی  مدوب ، ترایز  لوغشم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مرح  رد 
رب دنخبل  دندید  یم  هک  ار  کلام  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـندرب ، یم  تّذـل  دـندید ، یم  ار  ناملـس  هاگره  ملـس  هلآ و  هیلع و 

یـضار دـننزب و  دـنخبل  دـننیب ، یم  ار  امـش  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دـیا  هدـش  يا  هنوگ  هب  مه  امـش  ایآ  تسب ، یم  شقن  ناـشنابل 
»...؟ دنشاب

تّیودهم گنهرف  ياه  بیسآ  اب  هزرابم  ياه  هار 

: دوش یم  هراشا  زین  اه  نآ  اب  هزرابم  ياه  هار  زا  یضعب  هب  میدش ، انشآ  يودهم  گنهرف  ياه  بیسآ  زا  یخرب  اب  هک  لاح 

عقوم و هب  يدـج ، هزرابم ي  تافارخ و  دورو  _ر  بارب رد  نادنمـشیدنا  املع و  تیـساسح  هزرابم ، هار  نیرت  یلـصا  نیرت و  مهم  - 1
.تساه بیسآ  نیا  اب  رثؤم 

.دنک یم  همیب  ار  ناسنا  تافارحنا  زا  يرایسب  رد  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  هریس ي  نید و  اب  ییانشآ  - 2

، دیامن یم  خر  هعماج  تسایس و  هصرع ي  رد  هچ  نآ  زا  يربخاب  یسانش و  نمـشد  تسایـس ، هزوح ي  رد  تریـصب  ملع و  نتفای  - 3
.دنک یم  راکشآ  یمالسا  هعماج ي  رد  فرحنم و ...  ياه  هورگ  اه و  هقرف  داجیا  رد  ار  نازاب  تسایس  رابکتسا و  ناهنپ  تسد 

.راظتنا گنهرف  رظنم  زا  یعامتجا  فلتخم  تاعوضوم  هب  نتخادرپ  يودهم و  ثحابم  حرط  رد  دیدج  يایاوز  ندوشگ  - 4

.يودهم فراعم  رب  یفاک  هطاحا ي  یشیدنا و  فرژ  اب  تسردان  ياهرواب  فیعض و  بلاطم  ندودز  - 5

ص:41
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شسرپ

؟ تسیچ راظتنا  موهفم  زا  یفارحنا  تشادرب  یفنم  ياهدمایپ  - 1

؟ دراد دوجو  جرف ، نتسناد  کیدزن  جرف و  رما  رد  یگدزباتش  لیجعت و  نایم  یتوافت  هچ  - 2

؟ درک نییعت  یتقو  روهظ  يارب  ناوت  یم  ایآ  - 3

؟ تسیچ ّتیودهم  ثحب  ياه  بیسآ  زا  یکی  ناونع  هب  قیبطت  زا  روظنم  - 4

شهوژپ ياه  هصرع 

.تبیغ رصع  رد  ینید  تیبرت  یسانش  بیسآ  - 1

.اه نآ  اب  هزرابم  ياه  هویش  ّتیودهم و  عوضوم  رد  یفارحنا  ياه  هقرف  یسررب  - 2

.ّتیودهم یقالخا  یتیبرت و  یسانش ، ناور  یسانش  بیسآ  - 3

.تبیغ رصع  رد  نآ  یسانش  بیسآ  نید و  ظفح  ياه  يراوشد  - 4

ص:42
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شهوژپ عبانم 

.209 صص 205 _  يرهاط ، هلا  بیبح  رتکد  باتفآ ، يامیس  - 1

.240 صص 231 _  نایتسد ، الاب  نایفسوی _  روپ _  يرئاح  شنیرفآ ، نیگن  - 2

.18 صص 12 _  ج 21 ، رون ، هفیحص ي  - 3

.يرقاب ورسخ  رتکد  ّتیودهم ، یتیبرت  یسانش  بیسآ  ياه 1 و 2 ، هرامش  راظتنا ، همان ي  لصف  - 4

.مالسالا نیعم  میرم  ّتیودهم ، یتیبرت  ياه  بیسآ  زا  یخرب  هب  يزادنا  مشچ  ياه 11 و 12 ، هرامش  راظتنا ، همان ي  لصف  - 5

.يرفعج رباص  دّمحم  اه ، بیسآ  ّتیودهم و  هشیدنا ي  ش 15 ، راظتنا ، همان ي  لصف  - 6

ص:43
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  یناگدنز  هب  هاتوک  یهاگن  موس : سرد 

هراشا

باقلا مان و   ü

دالیم  ü

ردام  ü

ماما تریس   ü

ترضح یگدنز  ياه  هرود   ü
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 ... مامَّتلا ِرَدب  مالَّظلا و  ِسمش  یلع  ُمالَّسلا 

هّماع تسایر  ماقم  هک  تسادخ  فرط  زا  بوصنم  موصعم و  ياوشیپ  هیماما ، هعیش ي  حالطصا  رد  تسادتقم و  اوشیپ و  ینعم  هب  ماما 
ات تسا ، میرک  نآرق  یقیقح  رّـسفم  نّیبم و  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هدـنام  اج  هب  ثاریم  نابهاگن  ماما  .دـشاب  یم  اراد  ار 

.دریگن رارق  نانمشد  نازرو و  ضرغ  فیرحت  شوخ  تسد  دنوادخ  نید 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  ارچ  دنام ، یم  یقاب  تمایق  ات  تماما  لالز  همشچرس ي 

« .دنام یمن  یلاخ  تسادخ ، تّجح  هک  يا  هدننک  مایق  زا  نیمز ،  » (1) ؛»...  ِهّجُِحب ٍمئاق ِهللا  نِم  َضرألا  اُولَختال  »

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  رد  و 

« .درب یم  ورف  ار  شلها  نیمز  دشابن ، نیمز  يور  ادخ  تّجح  رگا   » (2) ؛» اهلهِأب ُضرألا  ِتَخاَسل  ِهّجحلا  ول ال  »

هک دنتـسه  یـسک  اهنت  ناشیا  .دنتـسه  رادروخرب  یـصاخ  ياهزایتما  اه و  یگژیو  زا  هعیـش ، ناماما  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما 
مرکا ربمایپ  هک  دنتـسه  یـسک  ناشیا  تسا ، هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دننک  یم  راشرـس  داد  لدع و  زا  ار  ناهج  یمامت 

: دنیامرف یم  ناشیا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ُهَبـشأ یتَّمُأ ، ُّيدـهم  یتیب و  ِلها  ُِمئاق  مُهنِم  ُعِساّتلا  ِیتَّیـصَو ، َنوظَفحی  يرمَِأب َو  َنُوموُقی  ًهّمئَأ  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُحلا  ِبلُـص  نِم  َلَعَج  »
ٍهَبیَغ َدَعب  ُرَهظی  ِهلاعفَأ  ِِهلاَوقأ َو  ِهِلئامَش َو  ِیف  ِیب  ِساّنلا 

ص:46

.راصق هغالبلا ، جهن  - 1
ص 233. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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ارم تیصو  دنراد و  یم  اپ  هب  ارم  رما  هک  تسا  هداد  رارق  ینایاوشیپ  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  لسن  زا  دنوادخ   » (1) ؛» ٍهَّلِضُم ٍهَریَح  ٍهَلیِوَط َو 
نیرت هیبش  شلاعفا  نانخـس و  لیامـش و  رد  هک  تسا  تما  نیا  يدـهم  نم و  تیب  لها  زا  هدـننک  مایق  اه  نآ  نیمهن  .دـننک  یم  ظفح 

« .درک دهاوخ  روهظ  هدننک  ارمگ  یتریح  ینالوط و  یتبیغ  زا  سپ  وا  .دشاب  یم  نم  هب  مدرم 

: میزادرپ یم  ینارون  دوجو  نآ  هرابرد ي  دنچ  یتاکن  نایب  هب  لاح 

باقلا مان و 

ناثّدـحم ناخّروم و  یماـمت  (2) و  .تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـشراوگرزب  ّدـج  ماـن  ناـمه  دّـمحم »  » ترـضح نآ  ماـن 
(3) .دندوب هداهن  ناشیا  رب  ار  مان  نیا  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دندقتعم 

: هلمج زا  تسا ، رایسب  ترضح  نآ  باقلا 

نمض رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسادخ  يوس  زا  هدش  تیاده  ینعم  هب  تسا و  ترضح  نآ  بقل  نیرتروهـشم  هک  يدهم :» - » 1
: دنا هدومرف  یثیدح 

(4)« .دنک یم  تیاده  دنا ، هدرک  مگ  هک  يرما  هب  ار  مدرم  وا  اریز  دنیوگ : يدهم  ار  ترضح  نآ  »

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قح ، هب  هدننک  مایق  ینعم  هب  مئاقلا :» - » 2

(5)« .دنک یم  مایق  شمان  ندش  شومارف  زا  سپ  هک  دنا  هدیمان  مئاق  ار  مئاق  تهج ، نیا  زا  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .یهلا  هدنامزاب ي  ینعی  هللا :» هیقب  - » 3

.متـسه امـش  رب  وا  تّجح  ادخ و  هفیلخ ي  نیمز و  رد  هللا  هیقب  نم  دنیامرف : یم  دننک  یم  روهظ  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  »
: دیوگ یم  نینچ  هک  نیا  رگم  دنک ، یمن  مالس  وا  رب  یناملسم  چیه  سپ 

ص:47

ح 2. ب 24 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیّدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
.2 ، 5 ، 15 ص 38 ، ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  ص 182-184 /  رثألا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  ك.ر  - 2

ص 527. مالسلا ،  هیلع  يدهملا  م ح م د  مامإلا ، هایح  یشیرقلا ، فیرش  رقاب  - 3
ص 110. ج 7 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، رح  - 4

ص 65. رابخألا ، یناعم  - 5
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تّجح نیرخآ  ناشیا  هک  دندش  روهـشم  بقل  نیا  هب  لیلد  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما   (1) «. هِضرأ ِیف  ِهللا  هَّیَقب  ای  َکیَلَع  ُمـالَّسلا  »
« .دنتسه ملاع  يارب  یهلا  هریخذ ي  ادخ و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .هدنریگ  ماقتنا  ینعی  مقتنم :» - » 4

(2)« .تفرگ دهاوخ  ماقتنا  ربمغیپ ، نادناخ  ام  همه ي  وا و  لوسر  ادخ و  يارب  دنک ، مایق  مئاق  هاگره ، »... 

: دندومرف ریدغ  هبطخ ي  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نینچمه 

(3)« .دریگ یم  ار  قح  يایلوا  مامت  ياهب  نوخ  هک  تسوا  »

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .هدش  يرای  ینعم  هب  روصنم :» - » 5

روصنم هکئالم  يرای  اب  دّیؤم و  ادخ  ترصن  اب  و  تسا و ...  نم  تّما  يدهم  نم و  تیب  لها  مئاق  هک  نیسح  نادنزرف  زا  نیمهن  رسپ  »
(4)« .ددرگ یم 

: تسا هدمآ  زین  هبدن  ياعد  رد 

»؟ نایوگ غورد  نارگزواجت و  رب  زوریپ  هدش و  يرای  نآ  تساجک  « ؛» يَرَتفا هیلَع و  يَدَتعا  ِنَم  یلَع  ُروصنَملا  َنیأ  »

: هک مینک  یم  اعد  اروشاع  ترایز  رد  نینچمه 

« .میشاب وت  هاوخ  نوخ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  روصنم  ماما  اب  ات  نک  نامیزور  « ؛» ٍروصنم ٍمامأ  َعَم  َكِراث  بَلَط  ینَقُزرَی  نأ  »

: دندومرف دنیوگ ؟ رَظتنم  ار  يو  ارچ  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  رَظتنم :» - » 6

راکنا دنراد  دیدرت  هک  اه  نآ  و  دوب ؛ دنهاوخ  شروهظ  رظتنم  يو  هب  نادنم  هقالع  دـیامن و  یم  تبیغ  ینالوط  یتّدـم  يارب  يو  اریز  »
(5)« .دننک یم 

ص:48

ص 384. ج2 ،  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  زا  هتفرگرب  ص 156  ج 1 ، مراکملا ، لایکم  یناهفصا ، یقت  دّمحم  - 1
ص 376. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2

ص 80. ج 1 ، یسوط ، جاجتحا  زا  هتفرگرب  ص 76  ج 1 ، مراکملا ، لایکم  یناهفصا ، یقت  دّمحم  - 3
ح 187. ص 379 ، ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 4

ص 378. همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 5
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: میهد یم  مالس  ماما  هب  هنوگ  نیا  نیسای  لآ  ترایز  رد  هللا :» هجح  - » 7

« .وا يوس  هب  دارفا  يامنهار  لیلد و  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس  « ؛» ِهتَداَرِإ َلیلد  هللا و  َهّجُح  ای  َکیلع  ُمالَّسلا  »

ییاـمنهار تسا : هدرک  اـنعم  هنوـگ  نیا  ار  تّجح  زین  یناهفـصا  بغار   (1) .تسا اـمنهار  ناـهرب و  لـیلد ، ینعم  هب  تغل  رد  تّجح ،
(2) .درب یپ  فلاخم  ود  زا  یکی  یتسرد  هب  ناوت  یم  نآ  هلیسو ي  هب  هک  هچ  نآ  میقتسم و  هار  هب  راکشآ 

قلخ رب  دنوادخ  تّجح  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دنا ، هدوب  دوخ  نامز  يامنهار  تّجح و  مادـک ، ره  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
: دننک یم  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  ناشدوخ  ناشیا  بوقعی ، نب  قاحسا  باوج  رد  یعیقوت  رد  هچ  نانچ  دنتسه 

هک یتالکـشم  ثداوـح و  رد  « ؛» مِهیَلَع هللا  ُهّجح  اـَنأ  مُکیلع و  یتَّجُح  مُهَّنِإَـف  اـِنثیداَحأ  ِهاَوُر  یلإ  اـهیف  اوُعِجراَـف  ُهَِعقاو  ُثِداَوَـحلا  اَّمأ  »
(3)« .مناشیا رب  دنوادخ  تّجح  نم  دنتسه و  امش  رب  نم  تّجح  نانآ  اریز  دینک ، هعجارم  ام  ثیداحا  نایوار  هب  دهد ، یم  خر  ناتیارب 

دالیم

869  / ه لاـس 255  نابعـش  همین ي  هـعمج ي   (4) مد هدـیپس  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـنزرف  نایعیـش ، ماما  نیمهدزاود 
یم فالتخا  نیا   (6) .تسا هدش  هتفگ  زین  ق   . 258 ه ، 257 ، 256 ، 254 ماما ، ّدلوت  لاس  دـندوشگ ، ناهج  هب  مشچ  ارماس »  » رد م(5) 

نآ ّدلوت  نتشاد  هاگن  ناهنپ  لیلد  هب  دناوت 

ص:49

ص 53. ج 3 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - 1
ص 107. تادرفم ، بغار ، - 2

ص 531. ج 2 ، هّمغلا ، فشک  یلبرإ ، همالع  - 3
.427 ص 428 _  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 4

صص 141 و 143. تبیغ ، یسوط ، ص 514 /  ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، ص 346 /  داشرإلا ، دیفم ، خیش  - 5
صص 115 و 122. مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  زا  لقن  هب  تبیغ ، رصع  خیرات  ییاقآ  دیس  روپ  دوعسم  دیس  - 6
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یم دـننک و  یم  رکذ  ناشیا  یناهنپ  تدالو  ار  ترـضح  نآ  ياـه  یگژیو  زا  یکی  زین  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  .دـشاب  هدوب  ترـضح 
: دنیامرف

رما نیا  يارب  ار  ام  زا  يرـسپ  دـنوادخ  هک  نیا  ات  « ؛» هبَـسَن یف  یفخ  ُریَغ  أَشنَملا  ِهَدالولا و  یفَخ  اّنِم ، ًامالُغ  رمألا  اذـهل  ُهللا  ُثَعبَی  یّتح  »
« .تسین یناهنپ  شبَسَن  یلو  تسا  یناهنپ  شتدالو  هک  دزیگنارب 

نسح ماما  دنزرف  زا  ییاپّدر  نیرت  کچوک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  رگا  هک  دوب  نیا  ناشیا  تدالو  نتـشاد  هگن  ناهنپ  ّتلع 
هلـسلس ي دـنداد  یمن  هزاجا  دـندمآ و  یمرب  ناشیا  يدوبان  یپ  رد  ًاعطق  دـندرک ، یم  ادـیپ  ناشیا  نیـشناج  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع 

.دنک ادیپ  رارمتسا  تماما 

زا يرایـسب  هعیـش ، ناثّدـحم  ناخّروم و  ناـملاع ، همئا ، زجب  تسا و  خـیرات  تامّلـسم  ءزج  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  تدـالو  لـصا 
ماـن ناـملاع و  نیا  زا  نت  زا 65  شیب  یـشهوژپ  ياه  باتک  یخرب  رد  دنا ؛ هدرک  حیرـصت  نادـب  زین  ّتنـس  لها  ناثّدـحم  ناخّروم و 

(1) .تسا هدمآ  نانآ  ياه  باتک 

ردام

زین هکیلم  لقیـص ، نسوس ، نوچ  يرگید  ياه  مان  هب  هک  تسا  مالـسلااهیلع  سجرن »  » مان هب  هتـسیاش  ییوناـب  ناـشیا ، راوگرزب  رداـم 
، ردام فرط  زا  یقرش و  مور  روطارپما  دنزرف  اعوشی »  » رتخد ردپ  فرط  زا  مالـسلا ،  هیلع  نامز  ماما  راوگرزب  ردام  .تسا  هدش  هدیمان 

(2) .تسا مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  لصفالب  یصو  نوعمش ، هون ي 

دش و مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ردام  هک  دیسر  اج  نآ  هب  يرترب  تمظعرد و  راوگرزب  يوناب  نآ  هک  تسا  هتکن  نیا  دراد  ّتیمها  هچنآ 
هداوناخ ي يوناب  ار  وا  تسا ، تماما  نادـناخ  ناوناب  گرزب  زا  دوخ  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هّمع ي  نوتاـخ ، همیکح 

: تسناد یم  وا  راذگتمدخ  ار  دوخ  دناوخ و  یم  شیوخ 

« .یتسه ما  هداوناخ  يوناب  نم و  يوناب  وت   » (3) ؛» یلهأ ُهدِّیس  یتَدِّیس و  ِتنأ  »

: دندومرف ناشیا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  و 

ص:50

.18  _ 20 صص برغم ، دیشروخ  یمیکح ، اضردّمحم  ك.ر  - 1
ص 583. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 2

ص 424. همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
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« .نازینک نیرتهب  دنزرف  يادف  هب  مردام  ردپ و   » (1) ؛» ءامإلا ِهَریِخ  ُنبا  یبِأب  »

هدـش داـی  هدّیـس  رورـس و  نازینک و  نیرتهب  ناونع  هب  ناـشیا  مالّـسلاامهیلع ، قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما  زا  رگید  یتیاور  رد  نینچمه   
(2) .دنا

تدالو یگنوگچ 

طوبرم ینارگن  نیا  .دوب  هدـمآ  دوجو  هب  یقیمع  ینارگن  سابع » ینب   » نامکاح نایم  رد  مالّـسلا  امهیلع  نییرکـسع  تماما  نارود  رد 
ماما زا  يدنزرف  دلوت  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  زا  هک  دوب  یناوارف  ثیداحا  رابخا و  هب 

جات و هدننک ي  نوگژاو  لطاب و  ياه  تموکح  ساسا  هدننز ي  مه  رب  هک  يدنزرف  .داد  یم  تراشب  ار  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هژیو  هب  راوگرزب  ود  نآ  ور ، نیا  زا  .درک  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دوب و  دـهاوخ  اه  تخت 

.دنک يریگولج  يدنزرف  نینچ  دلوت  زا  ات  درک  یم  شالت  تفالخ  هاگتسد  دندوب و  رظن  تحت  تخس 

هک مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  همع ي  همیکح »  » ناـبز زا  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تدـالو  هراـبرد ي  یتـیاور  هئارا ي  اـج  نیا  رد 
: تسا بسانم  رایسب  دراد ، رب  رد  ار  ماما  دلوت  زا  یقیقد  ًاتبسن  شرازگ 

اریز نارذـگب ؛ اـم  دزن  ار  راـطفا  بشما  همع ، يا  : » تفگ دـناوخ و  دوخ  دزن  هب  ارم  یکیپ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دّـمحم  وبا  »
: دومرف تسیک »؟ شردام  : » مدیـسرپ وا  زا  .درک » دهاوخ  رهاظ  نیمز  رد  ار  دوخ  تّجح  لاعتم  يادـخ  بشما  .تسا  نابعـش  مهدزناپ 

دراو نیاربانب ، .دش » دهاوخ  نامه  متفگ ، هچ  نآ  : » دومرف .درادـن » دوجو  وا  رد  یگلماح  راثآ  یلو  تیادـف ! مناج  : » متفگ .سجرن » »
يوناب نم و  يوناب  وت  : » متفگ وا  هب  تسا »؟ روطچ  امـش  لاح  نم ! يوناب  : » تفگ نم  هب  دمآ و  شیپ  سجرن »  » .مدرک مالـس  مدـش و 
بشما مرتخد ! : » متفگ وا  هب  دییامرف ،»؟ یم  هچ  همع ! يا  : » داد خساپ  دیزرو و  يراددوخ  نم  نخس  نتفریذپ  زا  وا  اما  .ینم » نادناخ 

ياج هب  ار  برغم  زامن  هک  نآ  زا  سپ  .دوب » دهاوخ  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  يالوم  هک  دـیامرف  یم  اطع  وت  هب  يرـسپ  لاعتم  دـنوادخ 
رد سجرن »  » هک یلاح  رد  مدناوخ  زامن  .مروآ  ياج  هب  زامن  ات  متـساخرب  باوخ  زا  بش  همین  .متفر  باوخ  هب  مدرک و  راطفا  مدروآ ،

( هراب نیا  رد   ) مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  راظتنا  زا  ور ، نیا  زا  .دوش  هدید  وا  رد  لمح  عضو  زا  يرثا  هک  نآ  نودب  دوب ، باوخ 
ادص دوخ  ياج  زا  ماما  هظحل ، نامه  رد  تسرد  .مدش  ددرم 

ص:51

ص 36. ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1

ص 36. ج 15 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2
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( سجرن  ) وا هظحل  نامه  رد  .مدرک  توالت  ار  سی  تلـصف و  ياه  هروس  متـسشن و  نم  تسا ! کیدزن  رما  نکن ، هلجع  همع ! يا  دز ،
خساپ وا  ینک »؟ یم  ساسحا  يزیچ  ایآ  داب ، وت  رب  ادخ  مالس  : » متفگ مدش و  ناور  وا  يوس  هب  نم  .تساخرب  باوخ  زا  يرایـشوه  اب 
.متفگ وت  هب  بش  لوا  هک  تسا  یعوضوم  نامه  نیا  نک ، يراج  ناـبز  رب  ار  ادـخ  ماـن  : » متفگ وا  هب  هاـگ  نآ  يرآ »! همع ، يا  : » داد

كدوک هک  مدـش  هجوتم  هاـگان  .دـش  هدیـشک  وا  نم و  ناـیم  رون  زا  یباـجح  ماـگنه  نیا  رد  .نک » مارآ  ار  تلد  شاـبم و  برطـضم 
ار مرـسپ  همع ! يا  : » تفگ دز و  ادـص  ارم  دّـمحم » وبا  ، » دوب هداتفا  نیمز  رب  هدجـس  لاح  هب  هک  مدـید  ار  وا  سپ  .تسا  هتفای  تدـالو 

شوگ اه ، مشچ  رب  ار  شتـسد  یمارآ  اب  تشاذگ و  شماک  رب  نابز  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مدرک ،...  نینچ  .روایب » میارب 
هک مهد  یم  تداهش  : » داد خساپ  دوشگ و  نخس  هب  بل  كدوک  .وگب » نخـس  مرـسپ ! يا  : » تفگ سپـس  .دیـشک  شیاه  جنرآ  اه و 

.تسادخ ربمایپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  مهد ، یم  تداهش  درادن ، یکیرش  تساتکی و  وا  تسین ، اتکی  يادخ  زج  ییادخ 
زاب نخـس  همادا ي  زا  هاگ  نآ  .درک  فقوت  شردـپ  مان  رب  اـت  بیترت ، هب  ناـماما  رب  درک و  مالـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رب  سپس 

« .داتسیا

: مدیسرپ ماما  زا  .مدیدن  ار  وا  یلو  منیبب ، ار  میالوم  ات  مدز  الاب  ار  هدرپ  مدمآ ، دعب  زور 

ردام هک  میدرپس  یـسک  نامه  هب  ار  وا  همع ! يا  : » دومرف خـساپ  ترـضح  هداـتفا ،»؟ یقاـفتا  هچ  نم  يـالوم  يارب  تیادـف ! هب  مناـج  »
« .درپس ودب  ار  شدنزرف  یسوم 

هک ار  هچ  نآ  ماما  مدرب ،...  ناشیا  دزن  ار  وا  .روایب » نم  دزن  ار  مرـسپ  : » دومرف دّمحم » وبا   » .متـسشن مدرک و  مالـس  .مدـمآ  متفه  زور 
نآ .درک  رارکت  دوب ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  ار  هچ  نآ  كدوک ، درک و  رارکت  دوب ، هدناسر  ماجنا  هب  دنزرف  دـلوت  ماگنه  تسخن  زور 

: درک توالت  ار  هفیرش  هیآ ي  نیا  هاگ 

هدارا ام  (1) و  ؛)) نِیثِراَولا مُهَلَعَجن  ًهمئا َو  مُهَلَعَْجن  ِضرـألا َو  یف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  نَأ  ُدـیُِرن  َو  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  ))
(2) .میهد رارق  نیمز  رد  قلخ  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  اه  نآ  هداهن و  تنم  نیمز ، نافعضتسم  رب  میدرک 

ص:52

.5 (، 28  ) صصق - 1
ص 426. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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ماما تریس 

دهز - 1

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(« دریگ یمنرب  يزیچ  ایند  ماقم  زا   ) .دهد یمن  انب  یگنس  رب  یگنس   » (1) ؛» رَجَح یلَع  ًارَجَح  ُعَضَیال  »

: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

زج وا  كاروخ  تشرد و  یکاشوپ  زج  مالـسلا  هیلع  يدهم  سابل  دنگوس ، ادخ  هب   » (2) ؛» بِشَجلا ّالإ  ُهُماعَطال  ظیلَغلا و  ّالإ  ُهُساِبل  اـم  »
« .تسین هداس  ییاذغ 

اوقت - 2

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

« .تسا مدرم  نیرتراگزیهرپ  وا   » (3) ؛» ِساّنلا یَقتأ  نوکَی ...  »

تدابع - 3

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

بش دّجهت و  رثا  رب  مالـسلا  هیلع  يدهم   » (4) ؛» ًاعکار ًادجاس و  َموجُّنلا  یَعرَی  ٍهلیل  نَم  یبأب  ِلیللاِرهَـس ، نِم  ًهَرفَـص  ِهتَرمَـس  َعَم  ُهَداتعَی  »
ناگراتس بورغ  عولط و  عوکر ، هدجـس و  لاح  رد  اه  بش  هک  داب  یـسک  يادف  مردپ  تسا ، لیامتم  يدرز  هب  شگنر  يراد ، هدنز 

« .دنک یم  هراظن  ار 

داهج یشوک و  تخس  - 4

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ص:53

ص 108. نتفلا ، محالم و  سوواط  نب  دیس  - 1
ص 122. تبیغ ، ینامعن ، - 2

ص 9. بصانلا ، مازلا  يرئاح  يدزی  یلع  - 3
ص 81. ج 86 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 4
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« .تسا شوک  تخس  زرابم و  وا  تساه ، يراوگرزب  اه و  یکین  يوس  هب  هدنباتش  وا   » (1) ؛» دُهتجُملا ُدهاجُملا  ُحاجحَجلا  »

تلادع - 5

: تسا نیا  میهد  یم  ماما  هب  رمالا  بحاص  ترایز  رد  هک  ییاه  مالس  زا  یکی 

« .روهشم هدش و  هتخانش  لدع  يا  وت  رب  مالس   » (2) ؛» رَهَتشُملا َلدَع  ای  َکیلَع  ُمالّسلا  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

« .دزرو یم  تلادع  راکدب _  هچ  راکوکین و  هچ  ادخ -  ناگدنب  اب   » (3) ؛» رِجافلا مُهنِم و  رِّبلا  ِنامحَّرلا ، ِقلَخ  ِیف  ُلِدعَی  »

تواخس - 6

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« .دشخب یم  روفو  هب  ار  لام  هک  تسا  يا  هدنشخب  مالسلا  هیلع  يدهم   » (4) ؛» ِلاملِاب ٌحمس  يدهملا  »

: دنیامرف یم  ناشیا  تواخس  دروم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نینچمه 

« .تسا نامدرم  نیرت  تواخس  اب   » (5) ؛» ِساّنلا یخسأ  ُنوکی ...  »

عوشخ - 7

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

« .شلاب ربارب  رد  باقع  نوچمه  تسا ، نتورف  دنوادخ  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يدهم   » (6) ؛» هِحانِِجل ِرسَّنلا  ِعوشُخَک  ُعِشاخ ِهللا  »

ص:54

ص 310. عوبسألا ، لامج  سوواط  نب  دیس  - 1
 . مالسلا هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 2

ص 310. رثألا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  - 3
ص 137. نتفلا ، محالملا و  سوواط  نب  دیس  - 4

ص 9. بصانلا ، مازلا  يرئاح ، يدزی  یلع  - 5
ص 158. رردلا ، دقع  يرئاح ، يدزی  یلع  - 6
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: دنیامرف یم  رگید  یثیدح  رد  ناشیا 

« .تسا رت  عضاوتم  همه  زا  دنوادخ  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يدهم   » (1) ؛» لج ّزع و  ًاعضاوت هللا  ِساّنلا  ُّدَشأ  نوکَی ...  »

اه تعدب  ربارب  رد  يریگ  عضوم  - 8

« .درب نیب  زا  ار  نآ  هک  نآ  زج  دنام  یمن  یتعدب   » (2) ؛» اهلازأ ّالإ  ًهَعِدب  ُعَدَیال  »

: مییوگ یم  نینچ  هبدن  ياعد  رد 

»؟ یتسرد یتسار و  يرارقرب  صیاقن و  حالصا  يارب  راظتنا  دروم  نآ  تساجک  « ؛» جَوِعلا ِتمألا َو  ِهَماقِإل  ُرَظَتنُملا  َنیأ  »

یهاوخریخ تحیصن و  - 9

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترایز  رد 

« .هدننک تحیصن  یلو  يا  وت  رب  مالس  « ؛» حِصاّنلا ُّیلَولا  اهُّیَا  َکیلَع  مالّسلا  »

يرابدرب ربص و  - 10

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« .تسا بویا  ییابیکش  یسیع و  هوکش  یسوم ، لامک  ياراد  وا   » (3) ؛» بویأ ربص  یَسیع و  ِءاهب  یَسوم و  ُلامک  هیَلَع  »

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  رگید  یثیدح  رد  و 

« .تخانش دیهاوخ  راقو ، هنیکس و  اب  ار  يدهم   » (4) ؛» ِراقِولا ِهَنیکَّسلاب و  يدهَملا  َنوفِرعَت  »

ص:55

ص 10. رردلا ، دقع  يرئاح ، يدزی  یلع  - 1
ص 233. بصانلا ، مازلا  - 2

ص36. ج1 ، اضر ، رابخأ  نویع  - 3
ص127. تبیغ ، ینامعن ، - 4
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ربهر .دـنداهج  مایق و  لها  ناشیا  .تسا  یکاپ  تکرب و  راس  همـشچ  ناـشنینزان  دوجو  شناد و  ملع و  رد  همه  دمآرـس  ترـضح  نآ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  مچرپ  هدز ، هیکت  هبعک  رب  روهظ  ماگنه  هب  .تسا  ّتیرشب  دوعوم  حلـصم  ییاهن و  یجنم  گرزب ، یبالقنا  یناهج 

رپ ار  ناهج  .دنک  یم  يراج  یتیگ  رـسارس  رد  دنوادخ  ماکحا  هدنز و  ار  ادـخ  نید  دوخ ، مایق  اب  هتفرگ و  تسد  رد  ار  ملـس  هلآ و  و 
.دشاب هدش  رپ  دادیب  روج و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دنادرگ ، یم  داد  لدع و  زا 

ترضح یگدنز  ياه  هرود 

هراشا

: تسا بیشن  زارف و  رپ  هرود ي  هس  لماش  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  یگدنز 

افتخا هرود ي  - 1

، لاـس جـنپ  نیا  تدـم  رد  .تسا  260 ه ق )  ) مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  تلحر  اـت  255 ه ق )  ) ترـضح دـلوت  ماگنه  زا  هرود  نیا 
.دندرک یم  یگدنز  دوخ  راوگرزب  ردپ  نارود  رد  ترضح 

يافلخ دنزگ  زا  ناشدنزرف  ظفح  یکی  دندوب ؛ راد  هدهع  ار  ساسح  یساسا و  هفیظو ي  ود  هرود ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
نیرتهب هب  راک  ود  ره  هدـهع ي  زا  ترـضح  نآ  .مهدزاود  ماما  ناونع  هب  ناشتماما  مالعا  ناـشیا و  دوجو  تاـبثا  يرگید  و  یـسابع ،

اما دندومن ، یفرعم  دوخ  ناتسود  نارای و  هب  ار  ناشیا  بسانم  ياه  تصرف  رد  مه  دندرک و  ظفح  ار  ناشدنزرف  مه  دندمآرب ؛ لکش 
مـشاهوبا  » دننام مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  قیدص  نارای  زا  یکدـنا  دادـعت  اهنت  نایـسابع »  » تموکح دـیدش  قانتخا  دوجو  تلع  هب 

.دندوب هاگآ  ترضح  نآ  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  مهدزای  ماما  ياه  همع  و  هجیدخ »  » و همیکح »  » و قاحسا » نب  دمحا  «، » يرفعج

هیلع يرکـسع  ماما  دزن  نایعیـش  زا  نت  لهچ  دننک : یم  لقن  يرمع  نامثع  نب  دّمحم  حون و  نب  بویا  نب  دّـمحم  میکح و  نب  هیواعم 
وا زا  تسا ، نم  نیشناج  نم و  زا  سپ  امـش  ماما  نیا  : » دندومرف دنداد و  ناشن  ام  هب  ار  ناشدنزرف  ترـضح  نآ  میدمآ ، درگ  مالـسلا 

ار وا  زورما  زا  سپ  هک  دینادب  مه  ار  نیا  ددرگ ، یم  هابت  ناتنید  دیوش و  یم  كاله  هک  دیدرگن  هدـنکارپ  وا  درگ  زا  دـینک و  يوریپ 
(1)« .دید دیهاوخن 

ص:56
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تبیغ نارود  - 2

هک نامز  ره  ات  دوش و  یم  عورش  مالسلا  هیلع  مهدزای  ماما  تداهش  ماگنه  زا  تسا و  يربک  تبیغ  يرغص و  تبیغ  لماش  نارود  نیا 
.تفای دهاوخ  همادا  دننک ، روهظ  دنوادخ  هدارا ي  هب 

روهظ رصع  - 3

زا راشرس  ار  ایند  دومرف و  دهاوخ  روهظ  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  ناهج ، راگدرورپ  تساوخ  هب  تبیغ و  نارود  ندش  یط  زا  سپ 
هدش تیاور  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  زا  دناد و  یمن  ار  رظتنم  دوعوم  نآ  روهظ  نامز  سک  چیه  .درک  دـهاوخ  اه  ییابیز  اه و  یبوخ 

« .دنتسه وگ  غورد  دننک ، نییعت  ینامز  روهظ ، يارب  هک  یناسک  : » تسا

.دش دهاوخ  هئارا  يرتشیب  تاحیضوت  هدنیآ  ياه  سرد  رد  روهظ  رصع  تبیغ و  نارود  هرابرد ي 

ص:57
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شسرپ

؟ تسیچ هللا  تّجح  مقتنم و  مئاق ، يدهم ، هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يراذگ  مان  تلع  - 1

؟ تسا هدوب  هچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  نتشاد  هگن  ناهنپ  تلع  - 2

شهوژپ ياه  هصرع 

 . مالسلا هیلع  نامز  ماما  دلوت  تابثا  - 1

.هیعدا نآرق و  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  باقلا  یسررب  - 2

.يودهم تلادع  داعبا  یسررب  - 3

.تایاور هیعدا و  هاگدید  زا  اه  تعدب  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  يریگ  عضوم  - 4

 . مالسلا هیلع  نامز  ماما  ردام  نوماریپ  یشهوژپ  - 5

.مامادوجو یلقع  لیالد  - 6

.ماما دوجو  یلقن  لیالد  - 7

ص:58
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عبانم یفرعم 

.يدیهش یمشاه  ...ا  دسا  دیس  ناهج ، للم  بهاذم  مالسا و  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  - 1

.يردیح هللا  زیزع  تاجن ، دیما و  مسجت  مالسلا  هیلع  يدهم  - 2

.53 صص 43 _  يزاریش ، یمداخ  دّمحم  مالسلا ،  هیلع  يدهم  دای  - 3

.یشیرق ربکا  یلع  دیس  دوعوم ، يدهم  رد  قافتا  - 4

.یمیکح اضر  دّمحم  برغم ، دیشروخ  - 5

هدازیلع يدهم  همجرت ي  يدیمعلا ، مشاه  رماث  دیس  سونقق ، راظتنا  رد  - 6

.يرابج میکح _  يروشاع _  ییاقآ _  دیسروپ  تبیغ ، رصع  خیرات  - 7

.ینیرحب یبتجم  دیس  دالیم ، بش  ثیدح  - 8

ص:59

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:60

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مراهچ : سرد 

هراشا

نآرق ّتیعماج   ü

لیوأت ریسفت و   ü

مالسلا مهیلع  راهطا  همئا ي  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگیاج   ü

؟ تسا هدمآ  نآرق  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مان  ایآ   ü

يودهم تایآ  زا  ینیچلگ   ü

ص:61
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 ... هَنامُجرت ِهللا و  ِباتک  یلات  ای  کیلع  ُمالَّسلا 

تفرعم تادوجوم ، همه ي  أدبم  ناونع  هب  دنوادخ  تفرعم  زا  سپ  تسا و  يرشب  تایح  یـساسا  تاعوضوم  زا  تخانـش ، تفرعم و 
تایح تسا و  مّدقم  فراعم  همه ي  رب  دنتسه ، یهلا  لالج  لامج و  هنییآ ي  تافص و  ءامسا و  رهظم  هک  راگدرورپ  ياه  تّجح  هب 

.تسا هتسباو  تفرعم  نیمه  هب  رشب  يونعم 

یحو زا  نوچ  هک  تسا  ینئمطم  عـبنم  نآرق  .تساـه  نآ  نیرت  یـساسا  نآرق  هک  دراد  دوـجو  ینوگاـنوگ  عباـنم  ماـما  تفرعم  يارب 
.تسا نیملسم  قَِرف  همه ي  قاّفتا  دروم  درادن و  هار  نآ  رد  یتسردان  فارحنا و  هنوگ  چیه  هتفرگ ، همشچرس 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

مُِکئاوَأل یلَع  ِهب  اونیعَتْسا  ُمِکئاودأ َو  نِم  ُهوُفْشَتْساف  ٍینَغ ، نِم  ِنآرقلا  َلبق  ٍدَحِأل  ٍهَقاف و ال  نِم  ِنآرُقلا  َدَعب  ٍدَحأ  یَلَع  َسَیل  ُهَّنأ  اوُمَلْعإَو  »
یب يرگناوـت و  نآرق  نتخوـمآ  زا  شیپ  ار  سک  چـیه  تسین و  يدـنمزاین  نآرق ، نتخوـمآ  زا  سپ  ار  سک  چـیه  هک  دـینادب   » (1) ؛»

« .دیهاوخب کمک  نآ  زا  ناتیاه ، يراتفرگ  رد  دیهاوخب و  نآرق  زا  ار  دوخ  ياهدرد  يافش  سپ  تسین ، يزاین 

هیلع يدهم  ماما  ثحب  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  .دریگ  رارق  یسررب  دروم  میرک  نآرق  هاگن  زا  ماما  تفرعم  هلأسم ي  تسا  هتسیاب  نیاربانب 
: مینک یم  هراشا  دنچ  یتاکن  هب  نآرق ، رد  مالسلا 

ص:62

خ 176. هغالبلا ، جهن  - 1
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نآرق تّیعماج  فلا )

لماک عماج و  اه ، رـصع  همه ي  رد  نآ  نوناق  باتک  دیاب  دنامب ، یقاب  هنادواج  ینید  دـشاب  انب  رگا  هک  تسا  نشور  رایـسب  هتکن  نیا 
یگشیمه هنادواج و  مالسا  نید  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  اذل  .دنک  ظفح  يرـشب  تایح  ياه  هرود  مامت  رد  ار  دوخ  روضح  دناوتب  ات  دشاب 

: دشاب رادروخرب  ریظن  یب  یتیعماج  زا  نوناق  یحو و  باتک  دیاب  تسا ،

رد هک  يزیچ  ره  ناـیبت  نآ  رد  هـک  ار  یباـتک  مـیدرک  لزاـن  ربماـیپ ) يا   ) وـت رب  (1) و  ؛)) ٍءیَـش ِّلُِکل  ًانایِبت  َباتِکلا  َکیَلَع  اـنلََّزن  َو  ))
.تسا هتفرگ  تروص  دراد ، شقن  ناسنا  تیاده 

هک یباتک  تسا و  نآرق  ریگارف  ماع و  تفـص  نایبت »  » .تسا تیادـه »  » و نایبت »  » باتک هک  دـنک  یم  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  دوخ  نآرق 
هتبلا .دـشاب  راد  هدـهع  ار  ءیَـش » ِّلک   » نایب هک  تسا  نیا  شنأش  هدـش ، لزان  اـه  نآـمز  همه ي  رد  اـه  نآـسنا  همه ي  تیادـه  يارب 
نیا رد  ددرگ و  یم  رب  تسا  نآرق  تلاسر  هک  يرشب  تیاده  رما  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  همه ي  ءیَش » ِّلک   » زا دارم  هک  تسا  حضاو 

.تسا هدرکن  راذگورف  يرشب  تیاده  هزوح ي  رد  ار  يا  هلأسم  نآرق  دروم ،

لیوأت ریسفت و  ب )

ریسفت - 1

فراـعم زا  دـش و  لـیان  یهلا  تاـیآ  میهاـفم  نیماـضم و  قیمع  یعقاو و  كرد  هب  نآ  هطـساو ي  هب  ناوت  یم  هک  ییاـه  هار  زا  یکی 
: تسا هدش  ینعم  نینچ  ینآرق  مولع  بتک  رد  ریسفت  .تسا  ریسفت  دیدرگ ، دنم  هرهب  نآ  دنمشزرا 

، ریسفت زا  دارم  رگید  ترابع  هب  .تسا » لکـشم  ظافلا  هرهچ ي  زا  نتـشادرب  باقن  ریـسفت   » (2) ؛» ِلِکشُملا ِنَع  ِعانِقلا  ُفشَک  ُریسفَّتلا  »
روظنم دارم و  رگناشن  دـیآ و  یم  تسد  هب  اـه  نآ  رد  يرگن  فرژ  هشیدـنا و  اـب  یهلا و  مـالک  رهاوظ  ظاـفلا و  زا  هک  تسا  یبلاـطم 

.تسا ینآرق  تایآ 

ص:63

.. 89 (، 16) لحن - 1
ص 274. ینآرق ، مولع  - 2
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لیوأت - 2

لمأت و دـیآ و  یمن  تسد  هب  هیلوا  ییادـتبا و  هعلاطم ي  رد  هک  تسا  نآ  رهاوظ  ظافلا و  يارو  یقیاقح  يواـح  یهلا  تاـیآ  یهاـگ 
َنولوقی ِملعلا  یفَنوخـسارلاو  هللا  ّالا  هلیوأت  ملعی  امو  : )) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  تسین ؛ زاسراک  زین  اه  نآ  رد  یمدآ  ّتقد 

اهنت هکلب  ...میدروآ » ناـمیا  نآ  هـب  دـنیوگ  یم  مـلع  رد  ناخـسار  ودـناد  یمن  دـنوادخ  زج  یـسکار  نآ  لـیوأتو   ((» (1)  ... هب اـّنماء 
زا هلحرم  نیا  هب  .دزاس  یم  راکشآ  ار  اه  نآ  رارسا  دراد و  یمرب  هدرپ  اه  نآ  زا  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  راتفگ  تایاور و 

: دنیامرف یم  هراب   نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دنیوگ  یم  لیوأت  دراد ، نآرق  نطاب  هب  تلالد  هک  تایآ  مهف 

يارب نیاربانب  .تسا » نطاب  رهاـظ و  ياراد  هک  نیا  زج  تسین  نآرق  رد  يا  هیآ  چـیه   » (2) ؛» ٌنَطب ٌرهَظ َو  اَهل  ّالا َو  ٌهَیآ  ِنآرُقلا  ِیف  اـم  »
.تسج دادمتسا  لیوأت »  » نآ نطاب  زا  مه  درک و  هّجوت  نآ  ریسفت »  » نآرق رهاظ  هب  دیاب  مه  هتسیاش ، عماج و  يدنم  هرهب 

مالسلا مهیلع  راهطا  همئا ي  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگیاج  ج )

كرد و ییاناوت  يرـشب ، دودحم  صقان و  شناد  لقع و  هک  تسا  یـسونایقا  یهلا ، نارک  یب  فراعم  یحو و  مالک  هک  تسین  یّکش 
هک تسا  يدارفا  يرای  زا  ریزگان  درادـن و  حیحـص  لماک و  تروص  هب  و  ییاهنت ، هب  ار  نآ  ینامـسآ  دـنلب و  میهافم  میلاعت و  لـیلحت 

دوجو رد  تلیـضف  نیا  .دنـشاب  هتـشاد  ار  نآ  قیاقح  نایب  يارب  مزال  ییاـناوت  هدـش و  دـنم  هرهب  یهلا  ملع  یحو و  همـشچرس  زا  دوخ 
.تسا هدش  رولبتم  رگ و  هولج  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هب  باطخ  هطبار  نیا  رد  دنوادخ 

لزان مدرم  يوس  هب  هک  ار  هچ  نآ  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق )  ) رکذ اـم  (3) و  ؛)) مِهیِلا َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرکِّذلا  َکَیِلا  انلَزنَا  َو  ))
.ینک نییبت  اه  نآ  يارب  تسا  هدش 

ص:64

.7 (، 3  ) نارمع لآ  - 1
ص 94. ج 92 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2

.44 (، 16) لحن - 3
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هفیظو نیا  راد  هدـهع  ار  شیوـخ  تمـصع  تیب  لـها  نادـناخ و  دوـخ ، زا  سپ  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  یبـن 
: تسا هدمآ  نیلقث  فورعم  ثیدح  رد  هک  نانچ  دنیامرف ؛ یم  یفرعم  ریطخ  رما  نیگنس و 

، مراذگ یم  یقاب  دنمـشزرا  اهب و  نارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم   » (1) ؛»...  یتَیب َلهَأ  یتَرتِع  ِهللا َو  َباتِک  ِثلا  ِنیَلقّ ُمُکیف  ٌكِراـت  ّینِا  »
هاگ چیه  ود  نیا  دیوش و  یمن  هارمگ  زگره  دییوجب  کسمت  دـینزب و  گنچ  لقث  ود  نیا  هب  رگا  .متیب و  لها  ترتع و  ادـخ و  باتک 

« .دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  تمایق  زور  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا 

زا عنام  تیادـه و  لماع  موصعم ، رانک  رد  نآرق  .تسا  ترتع  اب  نآ ، یهارمه  یماـگ و  مه  رد  نآرق ، تیعماـج  تاـیح و  زمر  زار و 
.تسا يداه »  » هشیمه يارب  موصعم ، نییبت  رانک  رد  یهلا  باتک  نیا  .تسا  یهارمگ 

.دنک یم  افیا  يدیلک  شقن  تایآ  دوصقم  فشک  مهف و  رد  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تانایب  هاگدید و  هب  هّجوت  نیاربانب 

: تسا هدافتسا  لباق  زین  نآرق  رگید  تایآ  زا  بلطم  نیا 

.دیسرپب رکذ  لها  زا  دیناد  یمن  ار  يزیچ  رگا   (2) ؛)) َنومَلعَت ُمتنُک ال  نإ  ِرکِّذلا  َلهأ  اولأساَف  ))

دروم هک  میتسه  یناسک  ام  مییاـم و  رکذ  لـها  زا  روظنم   » (3) ؛» َنُولوئـسَملا ُنَحن  ِرکّذلا َو  ُلهأ  ُنَحن  : » تسا هدمآ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد 
« .میریگ یم  رارق  لاؤس 

ِرکِّذـلا َو ُلهأ  مُه  ُنیَـسُحلا  ُنَسَحلا َو  همطاف َو  یلع َو  ُدَّمَُحم َو  َوُه  : » تسا هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا  تنـس  لـها  ریـسافت  رد  نینچمه 
نیسح نسح و  همطاف ، مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رکذ ، لها  زا  دارم   » (4) ؛» ِنایَبلا لقَعلا َو 

« .دنشاب یم  نایب  لقع و  رکذ و  لها  ناشیا  .تسا  مالسلا  مهیلع 

ص:65

ح 15. ص 415 ، یلاما ، قودص ، خیش  ص 231 / ج 1 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  ح 3 / ص 293 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، ك.ر : - 1
.43 (، 16) لحن - 2

ح 3. ص 210 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، - 3
ص 244. ج 11 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  - 4
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؟ تسا هدمآ  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  مان  ایآ  د )

هراشا

: تسا هدرک  هدافتسا  هار  ود  زا  اه  تیصخش  یفرعم  يارب  نآرق  تفگ : دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 

مسا اب  یفرعم  - 1

ِِهلبَق نِم  تَلَخ  دَق  ٌلوسَر  ّالا  ٌدَّمَُحم  ام  َو  : )) دـننام دـنک  یم  حرطم  یفرعم و  مسا  اب  ار  رظن  دروم  ّتیـصخش  هک  تسا  نیا  هار  نیتسخن 
« ...دندوب یناربمغیپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  ادخ  فرط  زا  يربمغیپ  رگم  تسین  دمحم  و   » (1) (( لُسُّرلا

یگژیو تفص و  اب  یفرعم  - 2

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دروم  رد  هک  نیا  هلمج  زا  دراد ، ییاه  هنومن  نآرق  رد  هک  تسا  یگژیو  تفـص و  اب  یفرعم  مّود ، هویش ي 
: تسا هدمآ  ملس  هلآ و  و 

ِثئاـبَخلا ُمِهیَلَع  ُمِّرَُحی  ِتاِّبیَّطلا َو  ُمَُهل  ُّلِـحی  ِرَکنُملا َو  ِنَـع  مُهاـهنَی  فورعَملاـِب و  مُهُُرمأَـی  ِّیّمـالا ...  ِّیبَّنلا  َلوـسَّرلا  َنوـِعبَّتی  َنیذـّلا  ))
تشز و ياهراک  زا  دهد و  یم  روتـسد  هدیدنـسپ  ياهراک  هب  ار  ناشیا  ربمایپ ، هک  دننک ...  یم  تیعبت  ربمایپ  زا  هک  یناسک   (2) ؛))...

.تسا هدرک  مارح  ار  دنسپان  روما  لالح و  ار  هزیکاپ  روما  ناشیا  هب  دراد و  یم  زاب  دنسپان ،

: تسا هدرک  هدافتسا  هویش  نیا  زا  زین  مالسلا  هیلع  نانمؤم  یلو  یفرعم  رد 

لوسر ادخ و  امش  رما  بحاص   (3) ؛)) َنوعِکار مُه  َهاکَّزلا َو  َنوتُؤی  َهوَلَّصلا َو  َنومیُقی  َنیذَّلا  اونَماء  َنیذَّلا  ُُهلوسَر َو  ُهللا َو  ُمکُّیلَو  امَّنا  ))
.دنشاب عوکر  رد  هک  یلاحرد  دنزادرپ  یم  تاکز  دنراد و  یم  اپ  رب  ار  زامن  هک  دنا  یناسک  وا و 

ص:66

.144 (، 3) نارمع لآ  - 1
.157 (، 7  ) فارعا - 2

.55 (، 5  ) هدئام - 3
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یلعج مان  ناوت  یم  مسا  اب  یفرعم  رد  ددـنب ؛ یم  نایوجدوس  رب  ار  هار  یفرعم  عون  نیا  .تسا  یفرعم  هار  نیرتهب  تفـص  اب  ندـناسانش 
هیلع تولاط  ترضح  نایرج  رد  مینیب  یم  ور  نیا  زا  .تسین  لعج  لباق  هدوبن و  یناسآ  راک  تافص  زا  يرادرب  هرهب  اّما  درک ؛ تسرد 
تفص اب  ار  ناشیا  هلصافالب  دنک ، یم  یفرعم  مسا  هب  ار  ناشیا  هک  نآ  زا  دعب  هرقب ، هروس ي  هیآ ي 248  رد  لاعتم  دنوادخ  مالسلا ، 
.دوش هتفرگ  یلامتحا  هابتشا  هنوگره  يولج  ات  دنک  یم  یفرعم  تسا ،» شمارآ  ياراد  هک  یقودنص  « » هنیِکَس هیف  ٌتوبات   » هناشن ي و 

: هک دش  نشور  سپ 

قرط هب  نآرق  دنا و  هدش  یفرعم  تافص )  ) رگید ياه  هار  زا  ترضح  و  تسین ، مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  مان  رکذ  یفرعم ، هار  اهنت  - 1
.تسا هدرک  هراشا  ناشیناهج  تموکح  ناشیا و  دوجو  هب  رگید 

زا نآرق  ندـنام  ظوـفحم  اـه  نآ  نیرت  مهم  هک  دوـشن  رکذ  نآرق  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ماـن  هـک  هدوـب  راـک  رد  یحلاـصم  - 2
.تسا فیرحت 

تّیودهم تایآ  زا  ینیچلگ 

نایدا عیمج  رب  هبلغ  - 1

اب اهنت  هن  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  رورپ  تلادع  حلـصم  رتسگ و  تلادع  یجنم  کی  یناهج  تموکح  مایق و  ّتیودـهم و  هلأسم ي 
یمامت هکلب  یّنـس و  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  همه ي  هک  تسا ، هدش  هنیداهن  هتخیمآ و  اه  نآسنا  بلط  تلادـع  زیتس و  ملظ  ترطف 

یم ثحب  هک  يا  هیآ  رد  .دنا  هداد  هدژم  نآ  روهظ  هب  ار  دوخ  نییآ  ناوریپ  هتشاد و  رواب  ار  نآ  رگید  بتاکم  یّتح  ینامـسآ و  نایدا 
: دوش یم  زوریپ  نامز  ياه  نییآ  بتاکم و  همه ي  رب  تسا  مالسا  نید  نامه  هک  قح  نید  دوش ،

ِّقَحلا ِنید  يَدُـهلِاب َو  َُهلوسَر  َلَسرأ  يذـّلا  َوُه  نوِرفاکلا   َهِرَک  َول  ُهَرُون َو  َِّمُتی  نأ  ّالإ  ُهللا  یبأی  مِهِهاوفِأب َو  ِهللا  َرون  اُؤِفُطی  نأ  َنودـیُری  ))
دنوادخ یلو  دننک ، شوماخ  شیوخ  ياه  نآهد  اب  ار  ادخ  رون  دـنهاوخ  یم   » (1) ؛)) نوکرـش _ُ ملا َهِرَک  َول  هِّلُک َو  ِنیّدلا  یلَع  ُهَرِهُظِیل 

یمن

ص:67

23 و 33. (، 9  ) هبوت - 1
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قح نید  تیادـه و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یـسک  وا  دـیاین  شوخ  ار  نارفاک  دـنچره  دـنک ، لـماک  ار  دوخ  رون  هک  نیا  اـت  دراذـگ 
« .دیاین شوخ  ار  ناکرشم  دنچره  دنادرگ ، زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  داتسرف 

یتیاور ثحب 

ناشیا .مدیـسرپ  هِّلُک )) ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل   )) دـنوادخ لوق  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  زا  دـیوگ : یم  لیـضف  نب  دّـمحم  - 1
: دندومرف

نید همه ي  رب  ار  مالـسا  نید  دنوادخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  ماگنه   » (1) ؛»  مالـسلا هیلع  ِمئاقلا  ِماِیق  َدنِع  ِنایدألا  عیمَج  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  »
« .دنادرگ یم  هریچاه 

: دندومرف ناشیا  مدیسرپ ، َلَسرأ ))...  يّذلا  َوُه   )) هیآ ي هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  ریصب  یبا  - 2

ِمیظَعلا و ِهللااب  ٌرفاک  ِقبَی  َمل  مالـسلا  هیلع  ِمئاقلا  َجَرَخ  اذإَف  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  ُجُرخَی  یّتح  اُهلیوأت  ُلِزنَیال  َو  دـَعب ، اُهلیوأت  َلََزن  ام  ِهللا  «َو 
، دنک جورخ  مئاق  هک  نیا  ات  دیاین  نآ  لیوأت  هدـماین و  نآ  لیوأت  زونه  دـنوادخ ! هب  مسق   » (2) ؛» ...هَجورُخ َهِرَک  ّالا  ِمامإلاب  ٌكِرشُمال 

 ...« دراد تهارک  ار  وا  جورخ  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  یقاب  ماما  هب  یکرشم  ادخ و  هب  يرفاک  دنک  جورخ  مئاق  هک  یماگنه  سپ 

: تسا هدش  لقن  َلَسرأ ))...  يّذلا  َوُه   )) هیآ ي هرابرد ي  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  - 3

دنام یمن  یقاب  يرهش  يدابآ و   » (3) ؛» ًایشَع ًهَرُکب َو  ِهللا  ُلوسَر  ًادّمحم  َّنأ  هللا و  ّالا  َهِلا  نأ ال  ِهَداهَِـشب  اهیف  َيِدُون  ّالا َو  ٌهَیرَق  یَقبَیال  »... 
« .دوش یم  هداد  تداهش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  دیحوت و  هب  بش  حبص و  اج  نآ  رد  هک  نیا  رگم 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  یتیاور  رد  قودص  خیش  - 4

ص:68

ص 432. ح 9 ، ج 1 ، یفاک ،  ، ینیلک - 1
ح 7. ب 58 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ، قودص خیش  - 2

ص 60. ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، - 3
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ِِهب ُهللا  ییُحی  ِّقحلاب  ِمئاـقلا  ُماـمإلا  َوُه  يدـلُو َو  نِم  ُعِساـّتلا  مُهُرِخآ  بلاـط و  یبأ  نب  یلَع  نینمؤملاریمأ  مُُهلَّوأ  ًایدـهَم  َرَـشَع  یَنثا  اَّنِم  »
اه نآ  نیلّوا  تسا ، يدـهم  رفن   12 ام ، نایم  زا   » (1) ؛» نیکرـشُملا َهِرَک  َول  هِّلُک َو  ِنیّدلا  یَلَع  ِّقَحلا  َنید  هب  رِهُظی  اِهتوَم َو  َدـَعب  َضرألا 

دنوادخ .دنک  یم  مایق  قح  هب  هک  تسا  یماما  وا  .تسا  نم  نادـنزرف  زا  رفن  نیمُهن  اه  نآ  نیرخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
یم زوریپ  نایدا  همه ي  هب  ار  قح  نید  وا  هطـساو ي  هب  دـشاب و  هدـش  هدرم  هک  نآ  زا  دـعب  دـنک  یم  هدـنز  ار  نیمز  وا  هطـساو ي  هب 

« .دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  دنچره  دنک ،

یهلا هدعو ي  نانمؤم ، تفالخ  - 2

يّذلا ُمُهَنید  مَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  مِِهلبَق َو  نِم  َنیّذلا  َفَلخَتسا  اَمَک  ِضرألا  ِیف  مَهَّنَِفلخَتسََیل  ِتاحلاّصلا  اُولِمَع  مُکنِم َو  اونَمآ  َنیذَّلا  ُهللاَدَعَو  ))
ادخ  (2) ؛)) نوقِسافلا ُمُه  َِکئلواَف  َکلَذ  َدَعب  َرَفَک  نَم  ًائیَش َو  یب  َنوکِرـُشی  ینَنوُدبعی ال  ًانمَا  مِِهفوَخ  ِدَعب  نِم  مُهََّنلِّدَُبَیل  مَُهل َو  یـضَترا 

[ دوخ  ] نیشناج نیمزرس  نیا  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا ، هدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب 
هب تسا ؛ هدیدنـسپ  ناشیارب  هک  ینید  نآ  .داد و  رارق  دوخ  نیـشناج  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  هک  هنوگ  ناـمه  دـهد ؛ رارق 

سپ سکره  دننادرگن و  کیرش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  تدابع  ارم  ات ] ، ] دنادرگ لدبم  ینمیا  هب  ار  ناشمیب  و  دنک ، رقتسم  ناشدوس 
.دننامرفان هک  دننانآ  دیارگ ، رفک  هب  نآ  زا 

مهارف نآ  قّقحت  مزاول  طیارش و  هک  نامز  ره  رد  یهلا  هدعو ي  .تسا  هدمآ  نایم  هب  یهلا  هدعو ي  زا  نخـس  هفیرـش  هیآ ي  نیا  رد 
: هک ارچ  تسا  هتشاذگ  اه  نآسنا  هدهع ي  هب  ار  طیارش  ندش  مهارف  دنوادخ  دنک و  یم  ادیپ  روهظ  دوش ،

ار ناشدوخ  موق  نآ  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  نوگرگد  ار  یموق  دنوادخ  انامه   (3) ؛)) مِهِسُفنِأب ام  اورِّیَُغی  یّتَح  ٍموَِقب  ام  ُرِّیَُغیال  َهللا  َّنإ  ))
.دنهد رییغت 

ص:69

ح 3. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ، قودص خیش  - 1
.55 (، 24) رون - 2

.11 (، 13) دعر - 3
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مالـسلا هیلع  يدهم  ماما  تیمکاح  اه  نآسنا  هک  نامز  ره  دوش و  یم  ققحم  دنوادخ  هدعو ي  دنهاوخب ، اه  نآسنا  هک  نامز  ره  سپ 
: میناوخ یم  هریبک  نشوج  ترایز  رد  .دوب  دهاوخن  مه  یبولطم  دشابن  راک  رد  بلط  ات  .دنز  یم  مقر  ار  نآ  دنوادخ  دنهاوخب ، ار 

« .تسا تیاده  بلاط  هک  یسک  هدننک ي  تیاده  يا  « » يَدهَتسا ِنَم  َيداه  ای  »

: هیآ ياه  مایپ  اه و  هتکن 

دنوادـخ ناـمرف  هب  مخ ، ریدـغ  رد  هّکم ، زا  تشگزاـب  ریـسم  رد  دوخ  عمج  نیرخآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  - 1
امـش يارب  ار  مالـسا  نید  دنوادخ  زورما  هک  دـش  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  .دـنداد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

هک تسا  ینید  نآ  يزوریپ  دـنوادخ  هدـعو ي  دروـم  زین  ُهللاَدَـعَو ))...   )) هیآ نـیا  رد   (1) (( ًانید َمالسإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  َو  : )) دیدنـسپ
مخریدـغ بتکم  نامه  همادا ي  هدیدنـسپ ، دـنوادخ  هک  ار  ینید  هجیتن  رد  مَُهل )) یـضَترا  يذـّلا  مُهَنید  : )) تسا هدیدنـسپ  دـنوادخ 

.تسین دنوادخ  تیاضر  دروم  تیالو  نودب  نید  نیاربانب  .تسا 

یگدـنب ریـسم  رد  ناشحراوج  اضعا و  هدرک و  رپ  ار  ناشدوجو  همه ي  نامیا  هک  دوش  یم  یناسک  لـماش  دـنوادخ  ياـه  هدـعو  - 2
.تسادخ

: تسا زیچراهچ  نانمؤم  هب  دنوادخ  ياه  هدعو  - 3

هب تفالخ  نیا  .دهد  یم  رارق  نانآ  رایتخا  رد  ار  نیمز  تیمکاح  هدرک و  تسرد  دوخ  صوصخم  حلاص  يا  هعماج  نانآ  يارب  فلا )
.تسا نآ  ياه  تبهوم  زا  هدافتسا  نیمز و  ّلک  رب  ندش  ّطلسم  ینعم 

ُمَُکل ُتیـضَر  َو  : )) تسا مالـسا  سّدـقم  نید  انامه  تسا  هدیدنـسپ  ار  نآ  ادـخ  هک  ینید  دـهد ، یم  يرترب  نیمز  رد  ار  ناشنید  ب )
«. مدیدنسپ نید  ناونع  هب  امش  يارب  ار  مالسا  و  « ؛)) ًانید َمالسإلا 

ص:70

.3 (، 5) هدئام - 1
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مِهیَلَع ٌفوَخ  ال  : )) دش دهاوخن  نانمؤم  سرت  ینارگن و  ثعاب  یلماع  چیه  نارود  نیا  رد  .دنک  یم  ناشـسرت  نیزگیاج  ار  ّتینما  ج )
«. یهودنا نزح و  هن  دنراد و  یسرت  هن   » (1) (( نونَزحَی مُه  َو ال 

.دنهد یمن  رارق  وا  کیرش  ار  زیچ  چیه  هدرک و  تدابع  ار  دنوادخ  طقف  د )

: یتیاور ثحب 

: دنیامرف یم  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1

هیلع هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  َنید  َّنَُغلبََیل  ِهَیآلا َو  ِهِذه  ِلیوأت  نِم  ُنوکَی  ام  ُهُکِرُدی  نَم  يرَیَـس  انُِمئاق ، َماق  َول  ِهَیآلا َو  ِهذَه  ُلیوأت  ُءیجَی  َمل  ُهَّنإ  »
لیوأت و  » (2) ؛» ًائیَش یب  َنوکِرُشیال  ینَنوُدبعی  َیلاعَت َو  ُهللا  َلاق  امک  ِضرألا  ِرهَظ  یَلَع  ُكِرشُم  َنوکَیال  یّتح  ُلیَللا  َغََلب  ام  ملـس  هلآ و  و 

هنیآ ره  .دنیب  یم  ار  هیآ  نیا  لیوأت  دنک ، یم  كرد  ار  وا  هک  یـسک  دنک  مایق  مئاق  هک  یماگنه  .تسا  هدماین  زونه  هیآ  نیا  قادـصم 
یکرشم چیه  هک  یتروص  هب  دسر ؛ یم  نیمز ) هرک ي  همه ي  ،) دسرب بش  هک  ییاج  ره  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نید 

« .دینادرگن نم  کیرش  ار  يزیچ  دینک و  شتسرپ  ارم  دومرف : دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دوب ؛ دهاوخن  نیمز  يور  رب 

: دنیامرف یم   (3) (( ِتاحلاّصلا اولِمَع  مُکنِم َو  اونماء   )) دروم رد  ناشیا  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  یثیدح  رد  - 2

تـسا تّما  نیا  يدـهم  هک  اـم  زا  يدرم  تسد  هب  دـنوادخ  هک  دـنربمایپ  نادـناخ  اـم  ناوریپ  نارادتـسود و  ناـنآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  »
« .دشخب یم  ققحت  نانآ  هرابرد ي  ار  هیآ  شخب  ناج  ياهدیون 

ص:71

.62 (، 10) سنوی - 1
ح 41. ص 55 ، ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، - 2

ح 422. ب 32 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، ّرح  - 3
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نیمز ناثراو  حلاص ، ناگدنب  - 3

هک میتشون  تاروت  زا  سپ  روبز  رد  تقیقح  رد  و   » (1) (( نوِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضرألا  َّنأ  ِرکّذلا  ِدعب  نِم  ِروبّزلا  ِیف  انبَتَک  دََقل  َو  ))
« .درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتسیاش ي  ناگدنب  ار  نیمز 

: هیآ ياه  مایپ  اه و  هتکن 

.دهد یم  ربخ  یعطق  یمتح و  يرما  زا  حالطصا  رد  َبَتَک » - » 1

هیلع يدـهم  ماما  همیرک ي  تلود  هجیتن ، رد  .دوش  یم  لـماش  ار  نیمز  همه ي  قارغتـسا  لا »  » نتـشاد رطاـخ  هب  ضرأ »  » هملک ي - 2
.دش دهاوخ  اپ  رب  نیمز ، هرک ي  لک  رد  زین  مالسلا 

نیمز تاکرب  هدـش و  لقتنم  حـلاص  ناگدـنب  هب  نارگید  زا  نآ  زا  هدافتـسا  عفاـنم و  رب  هطلـس  هک  تسا  نیا  نیمز  تثارو  زا  دارم  - 3
.دش دهاوخ  ناشیا  بیصن 

: هک دیسر  دهاوخ  ییاه  نآسنا  هب  نیمز  تثارو  - 4

( يِدابِع  ) .دنشاب هداد  رارق  دنوادخ  يارب  ار  ناشدوجو  همه ي  هدوب و  دنوادخ  هدنب  فلا )

( نوِحلاّصلا  ) .دنشاب اراد  ار  نآزا  يرادرب  هرهب  تقایل  هدوب و  هتسیاش  حلاص و  ب )

: یتیاور ثحب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ُمئاقلا و لاق : نوِحلاّصلا )) َییِدابِع  اُهثِرَی  َضرألا  َّنأ   )) رکِذ و اهُّلُک  ُبتُکلا  لاـق : ِرکّذـلا )) ِدـعب  نِم  ِروبّزلا  ِیف  اـنبَتَک  دََـقل  َو   )) ُُهلوَق «َو 
َّنأ  )) زا دارم  تسا و  ناربمایپ  ياه  باتک  همه ي  ِرکّذلا )) ِدعب  نِم  ِروبّزلا  ِیف  انبَتَک  دََـقل  َو   )) رد رکذ  هملک ي  زا  دارم   » (2) ؛» ُهباحصأ

« .دشاب یم  وا  نارای  مئاق و  نوِحلاّصلا )) َيِدابِع  اُهثِرَی  َضرألا 

یگدنز هب  هاتوک  یهاگن  اب  .تسا  هدش  نایب  ینامسآ  ياه  باتک  همه ي  رد  یهلا  هدعو ي  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  الاب  تایاور  زا 
هک میبای  یمرد  ینشور  هب  نونک ، ات  زاغآ  زا  اه  نآسنا  ياه  نآمرآ  و 

ص:72

.105 (، 21  ) ءایبنا - 1
.هیآ لیذ  ج 4 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، - 2
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ياه نآمرف  هیاپ ي  رب  یتموکح  يدـیحوت و  هعماج ي  ییاپرب  ایلوا  ناربمایپ و  همه ي  ياه  هتـساوخ  اهوزرآ و  نیرت  گرزب  زا  یکی 
اناوت نادراک و  لداع ، یمکاح  هک  ددرگ  یم  ققحم  ینامز  وزرآ  دیما و  نیا  هک  تسا  نشور  .تسا  یهلا  رتسگ  تلادع  ینامـسآ و 

تماما تیاده و  دیـشروخ  ینارون  دوجو  نیرخآ  زا  دـیما ، نیا  اهنت  اهنت و  هک  میتسه  يرـصع  رد  ام  کنیا  .دریگ  رارق  نآ  سأر  رد 
.دور یم  راظتنا 

ادخ تساوخ  نافعضتسم ، ییاوشیپ  تثارو و  - 4

هب هک  یناـسک  رب  هک  میدرک  هدارا  (1) و  ؛)) نیثراولا ُمُهَلَعَجن  ًهِمئأ َو  مُهَلَعَجن  ِضرألا َو  یف  اوفِعـُضتسا  نیّذلا  یَلَع  َّنُمَن  نأ  ُدـیُرن  َو  ))
.مینک نیمز )  ) ثراو ار  ناشیا  مینادرگ و  مدرم  نایاوشیپ  ار  نانآ  میهن و  ّتنم  دنا ، هدش  فعضتسم 

دمآ و ایند  هب  يرصع  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  : » دیامرف یم  دنوادخ  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ناتـساد  هب  طوبرم  هیآ  نیا 
نانآ نادنزرف  لتق  روتسد  هدناشک و  فاعـضتسا  هب  ار  لیئارـسا  ینب  وا  .تشاد  تیبوبر  ياعدا  هدرک و  نایغط  نوعرف  هک  دش  گرزب 
ّتنم ناـنآ  رب  تساوخ  یم  وا  .دو  يرگید ب_ زیچ  دـنوادخ  هدارا  هک  یلاـح  رد  دـنک ، دوباـن  ار  اـه  نآ  تساوخ  یم  دوب و  هداد  ار 

و دوب ، نارگید  تسد  رد  نیمز  هک  نآ  زا  سپ  دنـشاب ، نیمز  رد  ثراو  اوشیپ و  اه ، لاس  زا  سپ  ات  دهد  رارق  اوشیپ  ار  نانآ  دراذگ و 
هیآ رهاظ  دنچ  ره  .دننک » هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوتب  ات  دراد  ینازرا  نانآ  هب  اج  رب  اپ  يوق و  تموکح  دـهد و  تردـق  نیمز  رد  ار  نانآ 

رارمتـسا هب  تلالد  هک  هدش  هدافتـسا  عراضم  لعف  زا  اج  نیا  رد  یلو  .تسا  لیئارـسا  ینب  موق  راگزور  ثداوح  زا  تمـسق  کی  نایب 
« .میهد رارق  نیمز  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نافعضتسم  هک  تسا  نینچ  ام  ّتنس  یمئاد و  هدارا ي  : » دیوگ یم  دراد و 

: هیآ ياه  مایپ  اه و  هتکن 

.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ینارون  بالقنا  یناهج و  تموکح  هب  طوبرم  هیآ  نیا  -1 

، تیاـهن رد  تسین و  یمئاد  روـج  ملظ و  تموـکح  هک  ناـهاوخ  تلادـع  ناتـسرپ و  قـح  همه ي  يارب  تـسا  یتراـشب  هـیآ  نـیا  - 2
.دوب دهاوخ  ناگدید  جنر  يارب  يزوریپ 

ص:73

.5 (، 28) صصق - 1
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تـسا میظع  فطل  ینعم  هب  یلعف  ّتنم  یلوق ، یلعف و  تسا : عون  ود  رب  ّتنم  تسا و  هدروآ  ار  ّتنم »  » ریبعت هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ  - 3
.تسا میظع  فطل  نامه  ّتنم  زا  دارم  هفیرش  هیآ ي  رد  .تسا  تمعن  ندیشک  خر  هب  ینعم  هب  یلوق  ّتنم  و 

نانآ نایم  رد  هک  داهن  ّتنم  نانمؤم  رب  دنوادخ  انامه   (1) ؛)) ًالوسر مِهیف  َثََعب  ذإ  َنینمؤملا  یلَع  ُهللا  َّنم  دََـقل   )) هیآ ي هب  هجوت  اب  - 4
ماما ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تموکح  نیب  ییاه  تهابـش  ناوت  یم  هیآ  رد  َّنم »  » هملک ي زا  .تخیگنارب  ینالوسر 

.درک رکذ  مالسلا  هیلع  نامز 

: دندومرف هیآ  نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ار نانآ  يدهم  دنوادخ  هک  دنربمایپ  نادناخ  دارفا  نیا   » (2) ؛» مُهَّودع ُّلِذَی  مُهِّزِعَیَف و  مِهِدهَج  َدَعب  مُهَیدهم  ُهللا  ُثَعبَی  دّمحم  ُلآ  مُه  »
یم لـیلذ  راوخ و  ار  ناـش  نانمـشد  دـهد و  یم  تّزع  ناـنآ  هب  دزیگنا و  یمرب  دوش ، یم  دراو  ناـنآ  رب  هک  یتـمحز  راـشف و  زا  دـعب 

« .دزاس

ص:74

.164 (، 3  ) نارمع لآ  - 1
ص 184. تبیغ ، یسوط ، - 2
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شسرپ

؟ تسا هدش  نایب  هنوگچ  نآرق  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگیاج  - 1

؟ تسیچ اه  تیصخش  یفرعم  يارب  میرک  نآرق  ياه  هویش  - 2

؟ تسیچ دنوادخ  نید  روهظ  لماوع  - 3

؟ دهد یم  ییاه  هدعو  هچ  حلاص  نانمؤم  هب  دنوادخ  رون ، هکرابم ي  هروس ي  هیآ ي 55  هب  هجوت  اب  - 4

؟ تسیچ ناگدنب  رب  تنم  زا  دنوادخ  دارم  - 5

شهوژپ ياه  هصرع 

.ّتیودهم ثحابمزا  يریسفت  تایآ  عومجم  - 1

.ّتیودهم ثحابم  زا  یلیوأت  تایآ  عومجم  - 2

.دنا هدش  بّقلم  یتافص  هچ  هب  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  تایاور  هب  هجوت  اب  - 3

.نآرق رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تموکح  ياه  یگژیو  یسررب  - 4

.نآرق رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ناروای  ياه  یگژیو  یسررب  - 5

.نآرق رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  عوضوم  - 6

.نآرق رد  تعجر  - 7

 . مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  اب  نآ  هسیاقم  نآرق و  رظنم  زا  لآ  هدیا  هعماج  - 8

.روهظ رصع  رد  نآرق  هاگیاج  - 9

.مالسلا اهیلع  ارهز  فسویو  نآرق  فسوی  - 10

ص:75
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عبانم یفرعم 

.یناروک یلع  داتسا  رظن  ریز  ج 5 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحالا  مجعم  - 1

.يوضر داوج  دیس  نآرق ، رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يامیس  - 2

.122 صص 113 _  یمیکح ، اضر  دمحم  برغم ، دیشروخ  - 3

نامتفگ 1 و 2. تفرعم ، هللا  تیآ  هلاقم  - 4

.این يولوم  داوج  دمحم  نآرق ، رد  ّتیودهم  يامیس  - 5

.ینارحب ینیسح  مشاه  دیس  نآرق ، رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يامیس  - 6

.67 صص 17 _  يراسمک ، سابع  هغالبلا ، جهن  نآرق و  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  ینارون  يامیس  - 7

.یندم دمحم  يّرد ، بکوک  ای  نازورف  رتخا  - 8

.يزاریش ینیسح  قداص  دیس  نآرق ، رد  دوعوم  - 9

.یناشاک ییافص  یلع  نآرق ، هاگدید  زا  ّتیودهم  تابثا  - 10

.یمالسالا خیش  رفعج  نآرق ، قفا  رد  ناهن  روپ  - 11

ص:76
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تایاور رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مجنپ : سرد 

هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هژیو ي  ياه  باتک   ü

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ثیداحا  رتاوت   ü

ثیداحا وترپ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما   ü

ّتیودهم عوضوم  رد  هّصاخ  هّماع و  كرتشم  ياه  هصرع   ü

ص:77
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 ... ِهنیِد َناّیَد  ِهللا َو  َباب  ای  کیلع  مالسلا 

، ثیداحا هب  هعجارم  نودب  دیآ و  یم  رامـش  هب  یمالـسا  مولع  مامت  ردام  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  مالـسا  نیبم  نید  مهم  عبنم  ثیدح ,
اب تاییزج  نییبت  مـالک ، ملع  رد  .تسا  ثیدـح  اـب  یـساسا  شقن  هقف , هزوح ي  رد  .دوش  یمن  لـماک  مالـسا  فراـعم  زا  کـی  چـیه 

لئاسم دناوت  یم  طقف  لقع  .درک  كرد  ار  تایآ  قیقد  يانعم  ناوت  یمن  ثیدح  نودب  ریـسفت , رد  یتح  دریگ و  یم  تروص  ثیدح 
نیا رد  هک  تسا  لقن  نیا  تسا و  جراخ  لقع  هدـهع ي  زا  دروم ، قادـصم و  نییعت  ییزج و  لئاسم  اما  دـنک ، تابثا  نییبت و  ار  یلک 

.دنک یم  ییاشگ  هرگ  هنیمز 

ثیدح رازه  شـش  زا  شیب  فلتخم  نایوار  ییاور ، عماوج  رد  .دراد  يا  هدننک  نییعت  شقن  ثیدـح  زین  تماما  هب  طوبرم  لئاسم  رد 
یلـصا عبنم  ثیداحا ، زین , مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  عوضوم  ّتیودـهم و  ثحب  رد  عقاو  رد  .دـنا  هدرک  تیاور  ّتیودـهم  هراـبرد ي 

کی ندید  فرـص  هب  دـیابن  دوش و  یـسررب  عوضوم  نآ  اب  طبترم  ثیداحا  مامت  دـیاب  عوضوم  کی  رد  يریگ  هجیتن  يارب  دنتـسه و 
تیاور کی  نآ  رد  هک  تسا  ناـمه  هلأـسم  نآ  هراـبرد ي  تاـیاور  مالـسا و  رظن  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  عوضوم ، کـی  رد  تیاور 

ثحب و هب  هک  تسا  هدـش  لقن  یتوافتم  نوگانوگ و  رایـسب  تاـیاور  ّتیودـهم , هب  طوبرم  ثحاـبم  یـضعب  رد  هژیو  هب  .تسا  هدـمآ 
.دراد زاین  یلک  يریگ  هجیتن  يدنب و  عمج  هوحن ي  يدنس و  یسررب 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  هژیو ي  ياه  باتک  فلا )

هراشا

نامه زا  دنا و  هداد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  صخـش  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  دیون  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
دنچ نیا  لوط  رد  هتفای و  نیودت  هعیـش  ریغ  هعیـش و  نایم  رد  ناشیا  دلوت  زا  لبق  باتک  اه  هد  هدوب ، اه  نابز  رـس  رب  يدهم »  » مان ادتبا 

ياملع بتک  زا  دروم  دنچ  یفرعم  هب  نایم  نآ  زا  هک  تسا ، هدـش  هتـشون  تنـس  لها  هعیـش و  ياملع  تّمه  هب  باتک  اهدـص  زین  نرق 
: مینک یم  افتکا  هعیش 

ص:78
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همعِّنلا ُمامت  نیِّدلا و  ُلامک  - 1

ایند هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ياعد  هب  هک  تسا  ت 305 ه (  ) قودص خیش  هب  روهشم  یمق  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّمحم  رثا 
.دوش یم  هدرمش  هنیمز  نیا  رد  ییاور  عبانم  نیرت  یمیدق  زا  هک  ، (1) تشون ترضح  نآ  روتسد  هب  ار  باتک  نیا  دمآ و 

هبیغلا - 2

مراهچ نرق  لیاوا  رد  هعیـش  گرزب  نایوار  زا  بنیز  یبا  نبا  هب  روهـشم  ینامعن  بتاک  رفعج  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  هللا ، دـبع  وبا  رثا 
.دراد ثیدح  هتفای و 478  شراگن  بلح  رد  لاس 342  رد  باتک  نیا  .تسا 

هبیغلا یف  هرشعلا  ُلوُصُفلا  - 3

هک تسا  یتاهبـش  نیرت  مهم  هب  خساپ  نآ ، یلـصا  عوضوم  .تسا  دیفم  خیـش  هب  فورعم  نامعن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هللا  دـبع  وبا  رثا 
لئاسملا نع  هبوجألا  باتک  نیا  رگید  ياه  مان  .تسا  هدوب  حرطم  ناشیا  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  كرابم  دوجو  هرابرد ي 

.تسا هبیغلا  یف  هرشعلا  لئاسملا  هرشعلا و 

هبیغلا یف  تالاسر  عبرأ  - 4

ترـضح تماما  هب  طوبرم  تاهبـش  مایق و  تبیغ ، ثحابم  لماش  هدوب و  خـساپ  شـسرپ و  شور  هب  باتک  نیا  .تسا  دـیفم  خیـش  رثا 
.تسا مالسلا  هیلع  يدهم 

هَّجُحلل هبیغلا  - 5

نیا .تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هلأسم ي  رد  هعیـش  عبانم  نیرت  لماک  نیرت و  مهم  نیرتهب ، زا  .تسا و  یـسوط  خیـش  فیلأت 
هیلع يدـهم  ماما  هریـس ي  لیاضف و  روهظ و  میالع  روهظ ، تبیغ ، مالـسلا ،  هیلع  نامز  ماما  دوجو  یلقن  یلقع و  لیالد  لماش  باتک 

زا يرایـسب  هب  نآ  فلؤم  هدش و  هتـشون  هعیـش  گرزب  هناخباتک ي  ود  زا  هدافتـسا  اب  دادغب و  رد  نوچ  باتک  نیا  .دـشاب  یم  مالـسلا 
، تسا هتشاد  یسرتسد  امدق  لوصا 

ص:79

.فّنصم همدقم  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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.دراد یناوارف  ّتیمها 

مالسلا هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحألا  ُمجعُملا  - 6

ّدح رد  ات  دـندش  نآ  رب  هورگ  نیا  .تسا  هدیـسر  ماجنا  هب   (1) ناقّقحم زا  یهورگ  شالت  اب  دنمـشزرا ، سیفن و  ییاور  هعومجم  نیا 
هقالع نارگـشهوژپ و  رایتخا  رد  دـننک و  يروآ  عمج  نیقیرف ، ياه  باتک  زا  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هب  طوبرم  تاـیاور  ناوت ،

مالسلا مهیلع  نیموصعم  بیترت  هب  ار  تایاور  هک  تسا  يدلج  جنپ  يا  هرود  هدیدنسپ ، شالت  یعس و  نیا  لصاح  .دنهد  رارق  نادنم 
.دهد یم  رارق  ناگدنناوخ  يور  ارف  موصعم  نیرخآ  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سّدقم  دوجو  زا 

(53 ، 52 ياهدلج 51 ،  ) راونالاراحب - 7

.یسلجم رقاب  دّمحم  هماّلع  رثا 

رثالا بختنم  - 8

.یناگیاپلگ یفاص  هلا  فطل  هللا  تیآ  فیلأت 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  ثیداحا  رتاوت  ب )

ندوب رتاوتم  .تسا  هدـش  لقن  نآ  دروم  رد  هک  تسا  یثیداحا  رتاوت  ییاور ، عوضوم  کـی  رد  مهم  رایـسب  تازاـیتما  اـه و  یگژیو  زا 
هدـش و عقاو  لوبق  دروم  نآ ، ياوتحم  بلاـطم و  دوش و  نآ  هب  یـصاخ  تسرد و  هجوت  هک  دوـش  یم  ثعاـب  عوـضوم ، نآ  تاـیاور 

عوضوم رد  ثیداحا  رتاوت  .دوش  لمع  نآ  دافم  هب  ددرگ و  هجوت  نآ  هب  اه  يزیر  همانرب  راتفر و  اهراک و  رد  نآ ، هب  داقتعا  رب  هوالع 
هیلع يدـهم  ماما  هب  طوبرم  ثیداحا  رتاوت  نایعیـش  اـهنت  هن  ینعی ، تسا ؛ هّماـع  هعیـش و  دزن  رد  مّلـسم  لوبق و  دروم  يرما  ّتیودـهم ،

نادنمشناد املع و  زا  یخرب  مان  رکذ  هب  تمـسق  نیا  رد  .دنا  هدرک  فارتعا  مهم  نیا  رب  زین  هماع  ياملع  هکلب  دنا ؛ هتفریذپ  ار  مالـسلا 
(2) .میزادرپ یم  دنا  هدرک  هراشا  یگژیو  نیا  هب  هک  هماع 

: دیوگ یم  نینچ  یعفاشلا  بقانم  باتک  رد  يو  م 363 ه ؛)  ) یعفاش يربآ  نیسح  نب  دّمحم  - 1

ص:80

....و یسبط  نیدلا  مجن  یناروک و  یلع  مظعم : دیتاسا  - 1
.90 صص 76 –  سونقق ، راظتنا  رد  ، يدیمعلا مشاه  رماث  دیس  .ك.ر  - 2
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رتاوت دح  هب  نایوار  ناربخم و  ترثک  لیلد  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ندمآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تراشب  رابخا  »
(1)« .تسا هدیسر 

: دنک یم  حیرصت  يو  م 1103 ه ؛)  ) یجنزرب لوسر  دّمحم  - 2

دنزرف ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نادناخ  زا  نامّزلا و  رخآ  رد  وا  مایق  مالـسلا و  هیلع  يدهم  دوجو  رب  هک  یثیداحا  »
(2)« .درادن دوجو  اه  نآ  راکنا  يارب  ییاج  هدیسر و  رتاوت  دح  هب  دنراد ، تلالد  يو  ندوب  مالسلا  اهیلع  همطاف 

حیرصت نآ  رتاوت  هب  هدرک و  عافد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  هب  اه  ناملسم  داقتعا  زا  اهراب  يو  م 974 ه ؛)  ) یمثیه رجح  نبا  - 3
(3) .تسا هدرک 

(4) ؛) م 761 ه  ) یکلام یبطرق  - 4

(5) ؛) م 751 ه  ) میق نبا  - 5

؛) م 852 ه  ) ینالقسع رجح  نبا  - 6

(6) ؛) م 911 ه  ) یطویس - 7

(7) ). م 1026 ه  ) نابص یلع  نب  دّمحم  خیش  - 8

ثیداحا وترپ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ج )

هراشا

ناونع هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  رب  ار  نآ  تلالد  یگنوگچ  میزادرپ و  یم  تماما  ماع  تایاور  یخرب  نییبت  هب  شخب  نیا  رد 
.مینک یم  یسررب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  یکی 

ص:81

ص 701. ج 1 ، هرکذتلا ، - 1
ص 87. هعاسلا ، ، طارشالا  هعاشالا  یجنزرب ، - 2

.167 صص 162 –  ب 11 ، لصف 1 ، هقرحملا ، قعاوصلا  یمثیه ، رجه  نبا  - 3
ص 701. ج 1 ، هرکذتلا ، - 4

ص 135. فینما ، رانما  میق ، نبا  - 5
ص 436. نونکملا ، مهولا  زاربا  يرامغ ، - 6

.152 صص 145 –  نیبغارلا ، فاعسا  نابص  ، - 7
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« نیَلقِث  » ثیدح - 1

ضوَحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتًح  اقِرَتفَی  َنل  ًادـبأ َو  اوُّلِـضَت  َنل  امِِهب  ُمتکَّسَمَت  نإ  ام  یتیب ) لهأ   ) یتَرتِع ِهللا و  َباـتک  ِنیَلقِّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراـت  ّینِإ  »
دییوج کسمت  ود  نیا  هب  رگا  متیب ؛) لـها  ، ) مترتع ادـخ و  باـتک  مراذـگ ، یم  یقاـب  امـش  ناـیم  ار  اـهب  نارگ  زیچ  ود  نم   » (1) ؛»...

 ...« .دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رس  رب  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  دش و  دیهاوخن  هارمگ  زگره 

دننام  ) تنس لها  ناگرزب  زا  رفن  دنا و 187  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  نت  دودح 34 
تیعقوم رد  ار  ثیدح  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  لبنح ) نب  دمحا  يذِمِرت و  ملـسم ،

(2) .تسا هدرک  نایب  فلتخم  ياه 

و ادـخ » باتک  : » دـنناد یم  هیام  نارگ  زیچ  ود  ار  دوخ  تلاسر  درواتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح ، نیا  ساسا  رب 
فیرش و ثیدح  نیا  .دنتسه  تمایق  زور  ات  اه  ناسنا  يراگتـسر  یبای و  هار  لماع  ریذپان و  ییادج  مه  زا  هک  ترـضح » نآ  ترتع  »

: تسا يدنمشزرا  تاکن  يواح  ابیز 

ات نآرق  رانک  رد  هشیمه  زین  تیب  لها  زا  رفن  کی  دراد ، دوجو  ایند  رمع  نایاپ  ات  تسا و  نادـیواج  ادـخ  باـتک  هک  هنوگ  ناـمه  - 1
: دیوگ یم  قعاوص  رد  رجح  نبا  هک  نانچ  .دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  اقرتفی » نل   » هژاو ي زا  هتکن  نیا  .دوب  دهاوخ  ایند  رمع  نایاپ 

يارب هک  یـسک  تمایق  زور  ات  تیب  لها  زا  هک  دراد  هراشا  نیا  هب  دـناوخ ، یم  ارف  تیب  لها  هب  کـسمت  هب  ار  ناـمدرم  هک  یثیداـحا  »
نیمز لها  يارب  اقب  ینمیا و  ببـس  نانآ  ور  نیا  زا  تسا و  نینچ  ادـخ  باتک  هک  نانچ  دراد ؛ دوجو  هراومه  تسا ، هتـسیاش  کسمت 
قیقد ياه  طابنتسا  ناوارف و  ملع  هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  اه  نآ  ملاع  ماما و  کسمت ، يارب  ناشیا  نایم  زا  نیرتراوازس  دنتـسه ... 

هک تسا  یناـسک  زا  ینعی ، تسا ؛» ادـخ  لوسر  ترتع  مالـسلا  هیلع  یلع  : » تسا هتفگ  رکبوبا  تهج  نیمه  هب  و  دراد ، هنافاکـشوم  و 
(3)« .دنیوج کسمت  نانآ  هب  نامدرم  هدرک  بیغرت  هتساوخ و  ربمایپ 

ص:82

.281 صص 265 –  ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص 824. راونالا ، تاقبع  - 2

ص 90. هقرحملا ، قعاوص  رجح ، نبا  - 3
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يوریپ و زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  دیاب  نینچمه  دننک ؛ يوریپ  نآ  زا  تسا  بجاو  مدرم  رب  هدوب و  تّجح  نآرق  هک  نانچمه  - 2
هب ار  مدرم  روما  یتسرپرس  تماما و  يربهر ، دنراد  یگتـسیاش  هک  دنا  یناسک  اهنت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ور  نیا  زا  .دننک  تعاطا 

.تسا نیا  زین  رغصا  ربکا و  لقث  ود  يانعم  .دنریگ  هدهع 

یمن تلالض  یهارمگ و  راچد  هدشن و  هابتشا  راچد  ینامز  چیه  رد  نآرق  یعقاو  ناوریپ  تسین و  یهابتـشا  اطخ و  چیه  نآرق  رد  - 3
: دیامرف یم  هداد و  رارق  نآرق  رانک  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دندرگ 

« .دیوش یمن  یهارمگ  راچد  زگره  دییوجب  کسمت  ود  ره  هب  رگا  »

موصعم هدوب و  تمصع  هکلم ي  ياراد  ینعی   ) دنوش یمن  اطخ  راچد  زگره  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دوش  یم  هدیمهف  نیا  زا 
.دندرگ یم  تلالض  یهارمگ و  راچد  ًامتح  دنوش ، راچد  اطخ  هب  رگا  اریز  دنشاب ،) یم 

رایتخا رد  لماک  تسرد و  تروص  هب  ار  اه  نآ  فیطل  قیاقد  تایآ و  ياوتحم  دنناوت  یم  هک  دنتسه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اهنت  - 4
.درب هرهب  نانآ  ياه  تیاده  اهدومنهر و  زا  دیاب  نآرق  زا  حیحص  هدافتسا ي  يارب  ور  نیا  زا  دنهد ؛ رارق  مدرم 

ناـنآ تفرعم  ياـفرژ  ملع و  تعـسو  هناـشن ي  نآرق ، هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  لاـصتا  .تسا  تفرعم  نارک  یب  ياـیرد  نآرق  - 5
.تسا

.دشاب هتشاد  دوجو  نآرق  رانک  رد  دیاب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يدرف  هشیمه  نیلقث ، فورعم  ثیدح  قبط  هک  دش  نشور  نیاربانب 
ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نادنزرف  و  تیب » لها  «، » ترتع  » زا يدرف  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ثیداحا ، ساسا  رب 

.تسا هدرک  شرافس  نادب  نیلقث » ثیدح   » رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  يردق  نارگ  ءیش  ود  زا  یکی 

« َتام نَم   » ثیدح - 2

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هدرم تیلهاـج  گرم  هب  دسانـشن  ار  دوـخ  ناـمز  ماـما  دریمب و  سک  ره   » (1) ؛» هیلهاج ًهتیم  َتام  ِهناَـمز  َماـمإ  فِرعی  َمل  َتاَـم و  نَم  »
« .تسا

ص:83

.22 صص 21 ، ج 6 ، حیحص ، ملسم ، ص 13 /  ج 5 ، حیحص ، يراخب ، - 1
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نیا تنـس  لها  ياـملع  (1) و  .تسا هدروآ  راونالاراحب  رد  هعیـش  یـصاصتخا  قرط  زا  دنـس  لهچ  اب  ار  ثیدـح  نیا  یـسلجم  همـالع 
: زا تسا  ترابع  اه  نآ  زا  یضعب  هک  دنا  هدروآ  دوخ  یثیدح  عبانم  زا  باتک  داتفه  زا  شیب  رد  ار  ثیدح 

؛ دواد وبا  ننس  - 1

؛ یناعنص مامه  نب  قازرلادبع  ظفاح  فنصم  - 2

؛ یناسارخ روصنم  نب  دیعس  ننس  - 3

؛ يدقاو بتاک  دعس  نب  دّمحم  يربکلا  تاقبط  - 4

؛ يرهوج دعج  نب  یلع  نسحلاوبا  ظفاح  دنسم  - 5

؛ هبیش نبا  فنصم  - 6

؛ يراخب حیحص  - 7

(2)  ... . ملسم و حیحص  - 8

طیارـش و دـجاو  ماما  دراد ، یپ  رد  ار  منهج  شتاروتـسد  زا  یچیپرـس  یلهاج و  گرم  وا  نتخانـشن  هک  یماما  تیاور  نیا  ساـسا  رب 
یماما نینچ  هجیتن  رد  .روجف  قسف و  عاونا  هب  هدولآ  شتآ و  هب  هدننک  توعد  تفـص و  رفک  ماما  هن  تسا ، یهلا  رما  هب  هدننک  توعد 

: دیاب زیچ  ره  زا  لبق 

یمالسا يربهر  تماما و  روانهپ ، عیـسو و  يورملق  رد  دناوتب  هک  دشاب  يا  هبناج  همه  یگتـسیاش  یملع و  ماقم  نیرتالاب  ياراد  ًالوا :
.دنبای ییاهر  لهج  زا  شتاروتسد ، زا  يوریپ  وا و  تخانش  تروص  رد  ناناملسم  ات  دریگ  هدهع  رب  ار 

یلمع یملع و  یتدیقع ، ياه  يور  جک  راچد  دوخ  اهنت  هن  ات  دشاب  رادروخرب  اطخ ، يوه و  زا  تینوصم  هبناج و  همه  یکاپ  زا  ًایناث :
تسا و زاس  تشونرس  وا ، تخانش  مدع  ای  تخانش  هک  تسا  یماما  نینچ  .دوش  نومنهر  قح  هب  زین  ار  دارفا  اه و  هورگ  هکلب  ددرگن ؛

.دنز یم  مقر  یمدآ  يارب  ار  منهج  ای  تشهب 

: دیآ یم  تسد  هب  ریز  تاکن  دش  هتفگ  هچ  نآ  و  َتام »...  نَم   » ثیدح رد  تقد  اب 

ص:84

.95 صص 76 –  ج 23 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
.40 صص 30 –  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  تخانش  ینامیا ، هیقف  - 2
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؛ مالسا یتدیقع  ماظن  رد  طیارش  دجاو  يربهر  تماما و  لصا  ترورض  - 1

؛ ینامز ره  رد  ماما  دوجو  تماما و  رارمتسا  ترورض  - 2

؛ اهداژن اهروشک و  بسح  رب  هن  تسا ، فلتخم  نامز  بسح  رب  ماما  دادعت  - 3

؛ دناریم یم  تیلهاج  گرم  هب  ار  ناسنا  يرصع ، ره  رد  نامز  ماما  نتخانشن  - 4

هک رـشع _  ینثا  همئا ي  تماـما  هب  نیتـسار  هدـیقع ي  وترپ  رد  یماـما  هدزاود  هعیـش ي  اـهنت  ثیدـح ، ندوب  یعطق  هب  هجوـت  اـب  - 5
دیاب ماما  هک  یطیارـش   ) تسا ثیدـح  نیا  يارچ  نوچ و  یب  قادـصم  تسا _  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  اه  نآ  نیرخآ 

؛) دوش یم  تفای  هناگ  هدزاود  ناماما  رد  اهنت  دشاب ، هتشاد 

یلـص ادخ  لوسر  هفیلخ ي  ماما و  نیمهدزاود  هک  تسین  یکـش  افلخ ، دادـعت  هرابرد ي  رگید  ثیداحا  ثیدـح و  نیا  ساسا  رب  - 6
(1) .تسا مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

« هفیلخ رَشَع  ینثإ   » ثیدح - 3

: دیوگ یم  هرمس  نب  رباج 

نِم مهُّلُک  لاقف : لاق ؟ ام  یبأل : تلقف  اهعمسأ  مل  ًهملَک  لاق  َُّمث  هفیلَخ  رشَع  ینثإ  یلإ  ًازیزع  مالسإلا  ُلازیال  ُلوُقی : هللا  لوُسر  ُتعِمَـس  »
زا یگمه  هک  دیسر  دنهاوخ  تفالخ  هب  رفن  هدزاود  ناشیا  زا  سپ  دومرف : حیرصت  دوخ  تایح  نارود  رد  یمارگ  ربمایپ   » (2) ؛» شیُرق
هچ متفگ : مردـپ  هب  سپ  مدینـشن ، نم  هک  دومرف  يا  هملک  سپـس  .دوب  دـهاوخ  نانآ  تفالخ  هیاس ي  رد  مالـسا  تّزع  دـنا و  شیرق 

« .دنتسه شیرق  زا  نانآ  همه ي  تفگ : دومرف ؟

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  نآ  رودص  یگمه  دنا و  هدرک  لقن  دوخ  یثیدـح  ياه  باتک  رد   (3) ینس هعیش و  ار  ثیدح  نیا 
.دنا یناسک  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هفیلخ ي  هدزاود  نیا  مینادب  هک  تسا  نآ  مهم  نیاربانب  .دنراد  لوبق  ملس  هلآ و 

ص:85

.80 صص 78 –  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  تخانش  ینامیا ، هیقف  - 1
ص 102. ج 6 ، حیحص ، ملسم ، - 2

، تبیغ ینامعن ، ص 88 /  تبیغ ، یسوط ، ح 5 /  ص 1453 ، ج 3 ، حیحص ،  ملـسم ، ح 79 /  ص 147 ، ج 2 ، حیحص ، يراخب ، - 3
ص 75.
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.تسا یخیرات  یسررب  يرگید  تایاور و  هب  هعجارم  یکی  هک  درب  یپ  ترضح  نآ  دارم  هب  ناوت  یم  قیرط  ود  زا 

نآ دننامه  ریباعت  و  هفیلخ » رـشع  ینثا   » ناونع اب  هک  يرابخا  عومجم  حیحـص ، یخیرات  دهاوش  ربتعم و  تایاور  هب  دانتـسا  اب  نیاربانب 
: هک تسا  نیا  رگناشن  هدمآ ،

.تسا نت  هدزاود  ناماما  دوجو  - 1

«(. مالسإلا ُلازیال   » هلمج ي هب  هجوت  اب  ( ؛ تسا رمتسم  ایند  نایاپ  ات  نانآ  تماما  - 2

.دنتسه شیرق  زا  نانآ  یگمه  - 3

وا نتخانـشن  ددرگ و  یم  زیزع  مالـسا  وا ، تماما  وترپ  رد  هک  يا  هفیلخ  دومن و  کسمت  نآ  هب  دیاب  هک  نآرق  شودمه  لقث  نآ  سپ 
.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نامه  دوش ، یم  مالسا  زا  جورخ  ثعاب 

تّیودهم عوضوم  رد  هصاخ  هماع و  كرتشم  ياه  هصرع  د )

تّیودهم هیضق ي  لصا  - 1

یهورگ زا  ریغ  هب  یمالـسا _  تما  .تسا  نآ  لصا  رب  قافتا  ّتیودـهم ، هیـضق ي  رد  ّتنـس  لها  هعیـش و  نیب  یقافتا  دراوم  زا  یکی 
مان هب  یـصخش  نامّزلا  رخآ  رد  هک  دنراد  قاّفتا  هلأسم  نیا  رب  يرـصم _  نیما  دمحا  دننام  نایامن  رکفنـشور  ناگدزبرغ و  زا  كدـنا 

.درک دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هدرک و  روهظ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلع  يدهم 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هیـضق  نیا  هرابرد ي  تایاور ، رتاوت  دح  رد  رایـسب و  دادعت  دوجو  داقتعا ، نیا  رب  دیکأت  یلـصا  تلع 
نیقی هب  ار  ناسنا  هدش و  جراخ  دیدرت  کش و  هریاد ي  زا  دسرب ، رتاوت »  » دـح هب  هک  يا  هیـضق  ره  هک  تسا  مولعم  .تسا  ملـس  هلآ و 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هر )  ) ردص دیهش  .دناسر  یم 

مرکا ربمایپ  ثیداحا  رد  رتهب ، یملاع  هب  ناهج  رییغت  يارب  رَظتنم  ياوشیپ  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  داقتعا  یتسار  هب  »
ربمایپ زا  تیاور  دصراهچ  دودح  تنس  لها  ناردارب  قرط  زا  اهنت  .تسا  هدمآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زا يرایـسب  رد  هک  تسا  یگرزب  مقر  نیا  .تسا  هدش  شرامـش  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هرابرد ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
(1)« .درادن دوجو  نآ  يارب  يریظن  یمالسا  يایاضق 

: دیوگ یم  زین  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح 

ص:86

و 63. ص 62   يدهملا ، لوح  ثوحب  - 1
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( مالسا  ) تما نیا  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  رتاوت  دح  رد  رابخا   » (1) ؛» هَّمُالا ِهِذَه  ْنِم  يدهملا  َّناب  رابخالا  رتاوت  »
« .تسا

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  مایق  روهظ و  رما  هب  داقتعا  بوجو  - 2

: دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هللا  دبع  نب  رباج 

جورخ رکنم  هک  یسک   » (2) ؛»  ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  یلَع  َلَزنأ  اِمب  َرَفَک  دقف  مالـسلا  هیلع  يدهملا  جوُرُخ  َرَک  _ نَا نَم  »
« .تسا هدیدرگ  رفاک  هدش ، لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  هچ  نآ  هب  تسا  مالسلا  هیلع  يدهم 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  قیدص  نب  دّمحم  نب  دمحا  تنس ، لها  نایم  رد 

هب داقتعا  بجاو و  مالسلا  هیلع  يدهم  جورخ  هب  نامیا   » (3) ؛» متُحم لوسرلا  ربخل  ًاقیدصت  هروهظ  داقتعا  بجاو و  هِجورُِخب  نامیإلا  »
« .تسا تباث  یمتح و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربخ  قیدصت  تهج  هب  وا  روهظ 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  توعد و  ندوب  یناهج  - 3

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  هراب  نیا  رد  يردخ  دیعس  وبا  زا  يروباشین  مکاح 

متس زا  نیمز   » (4) ؛» ًالدَع ًاطِسق َو  َضرألا  _ُأ  َلمَیَف ًاعِست  وأ  ًاعبس  َضرألا  ُِکلمَی  یترتِع  نِم  ٌلُجَر  ُجُرخَیف  ًاملظ  ًاروج و  َضرألا  ألمت  »
نیا رد  دـش و  دـهاوخ  نیمز  لک  کلام  لاس  هن  ای  تفه  تدـم  هدرک ، جورخ  مترتع  زا  یـصخش  ماگنه  نیا  رد  .دوش  یم  رپ  ملظ  و 

« .دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  ماگنه 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  ادتقا  مالسلا و  هیلع  یسیع  لوزن  - 4

یم دورف  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  جورخ  ماگنه  هک  دنراد  قافتا  رما  نیا  رب  یمالسا  تایاور 
.دنک یم  ادتقا  ماما  نآ  هب  زامن  رد  دیآ و 

ص:87

ص 362. ج 5 ، يرابلا ، حتف  - 1
ص 83. ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  - 2

.436 صص 433 –  نونکملا ، مهولا  زاربا  - 3
ص 558. ج 4 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 124 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_87_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_87_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_87_4
http://www.ghaemiyeh.com


: دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هریره  وبا 

زا يدرف  امش  ماما  هک  یلاح  رد  دیآ ، یم  دورف  میرم  دنزرف  هک  ینامز  دیا  هنوگچ   » (1) ؛» مکنِم مکُمامإ  مکیف و  َمیرم  َنبا  متنا  فیک  »
؟ تسا ناتدوخ 

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : زین  ریصبوبا 

 ، مالـسلا هیلع  میرم  نب  یـسیع  هللا  حور  دوش  یم  لزان   » (2) ؛»...  هَفلَخ یّلَُصی  مالـسلا َف_ هیلع  میرم  نب  یـسیع  هللا  حور  لِز  _ نَی «و 
 (.« مالسلا هیلع  نامز  ماما   ) وا رس  تشپ  دناوخ  یم  زامن  سپ 

مالسلا هیلع  يدهم  بقل  رب  قافّتا  - 5

دوجو نآ  هب  هک  تسا  یفیرـش  بقل  دـنراد ، قافتا  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هراـبرد ي  ناناملـسم  هک  يروما  زا  رگید  یکی 
.تسا يدهم »  » نآ هدش و  قالطا  سدقم 

: تسا هدش  لقن  یناسارخ  دیعس  وبا  زا 

ِّلُک یلا  يدهی  هنأل  لاق : يدهملا ؟ یّمُس  ٍءیَش  ِّيأل  ُتُلق : .معن َف_ لاقف : دحاو ؟ مئاقلا  يدهملا و  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  یبِأل  ُتُلق  »
يدـهم ار  وا  ارچ  مدیـسرپ : سپ  .يرآ  دومرف : تسا ؟ رفن  کـی  مئاـق  يدـهم و  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب   » (3) ؛» ّیفَخ ٍرمأ 

« .یفخم رما  ره  هب  دوش  یم  تیاده  نوچ  دومرف : دندیمان ؟

مالسلا اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  - 6

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  زا  مالس  اهیلع  يدهم  ترـضح  هک  تسا  نیا  هصاخ  هماع و  نیب  كرتشم  دراوم  زا  رگید  یکی 
.تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  نادنزرف  زا  ملس و  هلآ و 

: دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  هملس  ُّما 

ص:88

ح 3265. ص 1272 ، ج 3 ، حیحص ،  يراخب ، - 1
ص 345. ج 2 ، همعنا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ص 471. تبیغ ، یسوط ، - 3
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« .تسا مالسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  نم  ترتع  زا  يدهم   » (1) ؛» همطاف ِدلُو  نِم  یترتِع  نِم  ُّيدهملا  »

یهلا دادما  - 7

یهلا صاخ  ياهدادـما  هلأسم ي  تسا ، كرتشم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  سدـقم  دوجو  هرابرد ي  نیقیرف  دزن  هک  يروما  هلمج  زا 
.دوش یم  هراـشا  اـه  نآ  زا  یکی  هب  هک  دـنا  هدـش  هدیـشک  ریوـصت  هب  ثیداـحا  رد  نوگاـنوگ  ياـه  تروـص  هب  اهدادـما  نیا  .تسا 

: دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هریرهوبا 

یمن اپ  رب  تعاس   » (2) ؛» هلت _ ِقاف یئارَو  يِدوهَی  اذـه  ملـسُم  ای  يِدوهَیلا  هءارَو  رجحلا  ُلوُقَی  یتَح  دوُهَیلا  اوِلتاُقت  یتَح  هعاّسلا  ُموقَتال  »
! ناملـسم يا  دـیوگ : یم  هدـش ، یفخم  يدوهی  وا  تشپ  رد  هک  یگنـس  یتح  .دـش  دـهاوخ  هلتاقم  گنج و  دوهی  اـب  هک  نیا  اـت  دوش 

« .شکب ار  وا  تسا  يدوهی  کی  نم  تشپ 

روهظ میالع  زا  یکی  ناونع  هب  ءادیب  فسخ  - 8

لقن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هشیاع  .تسا  روهظ  میالع  نایب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  دروم  رد  یقاـفتا  روما  رگید  زا 
: تسا هدرک 

هب یماگنه  سپ  دننک ، یم  هبعک  گنهآ  يرکشل   » (3) ؛» مهِرِخآ مهلّوأب و  فسخی  ضرألا  نم  ءادـیبب  اوناک  اذاف  َهبعکلا  ُشیج  وزغی  »
« .درب یم  ورف  ار  اه  نآ  همه ي  نیمز ] ، ] دندمآ رد  ادیب  نیمز 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دیوگ  رباج  هراب  نیا  رد  نینچمه 

ریما دیآ  یم  دورف  سپ   » (4) ؛»...  مهب فخـسیف  موقلا  يدیبأ  ءادیب  ای  ءامّـسلا  نِم  دانم  يدانیف  ءادـیبلا  ینایفِّسلا  شیَج  ریمأ  ُلز  _ نیَف »
، ءادیب نیمز ]  ] هب شرکشل ] اب  هارمه   ] ینایفس رکشل 

ص:89

ص 107. ج 4 ، ننس ، دوواد ، یبا  ص 185 /  تبیغ ، یسوط ، - 1
ص 1070. ج 3 ، حیحص ، يراخب ، - 2

ح 2012. ص 746 ، ج 2 ، حیحص ،  يراخب ، - 3
ص 279. تبیغ ،  ینامعن ، - 4
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« .درب یم  ورف  دوخ  رد  ار  اه  نآ  سپ  .ار  رگشل )  ) موق نک  دوبان  ءادیب ! نیمز ]  ] يا دهد : یم  ادن  نامسآ  زا  يدانم  سپ 

مالسلا هیلع  ماما  يرهاظ  تاصخشم  - 9

هب تایاور  رد  اذل  دنـسانش ، یمن  ًالبق  ار  ناشیا  مدرم  درک و  دهاوخ  روهظ  یتبیغ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
.دنا هدرک  رکذ  دوخ  ییاور  ياه  باتک  رد  ار  تایاور  هنوگ  نیا  نیقیرف  تسا و  هدش  هراشا  راوگرزب  نآ  يرهاظ  تاصخشم 

: دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  يردخ  دیعس  وبا 

، تسا نم  زا  مالسلا  هیلع  يدهم   » (1) ؛» ًاملُظ ًاروج و  تَِئُلم  امک  ًالدع  ًاطـِسق و  ضرألا  ألمی  فنألا  ینفأ  ههبجلا  یلجأ  ینم  يدهملا  »
روج ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  .دراد  هدیـشک  دـنلب و  ینیب  تسادـیوه ، راکـشآ و  وا  یناشیپ 

« .تسا هدش 

مالسلا هیلع  ماما  نامز  رد  تمعن  یناوارف  - 10

تـسا یهلا  نایاپ  یب  ياه  تمعن  ناوارف و  تکرب  ریخ و  روهظ و  نارود  یگژیو  هصاـخ ، هماـع و  نیب  كرتشم  دراوم  زا  رگید  یکی 
.دریگ یم  رارق  وا  نامز  نامدرم  رایتخا  رد  هک 

: دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يردخ  دیعس  وبا 

ُموقیَف سودَـک  ذـِئَموَی  لاملا  َو  اهلثِم َق_ط ...  اوُمَعنَی  َمل  همِعن  یتّمُأ  هِیف  مِعنتَف  عستَف  ـالأ  عبـسَف و  رـصَق  نإ  يِدـهَملا  َیتّمُأ  ِیف  ُنوُکَی  »
هن هنرگو  لاس  تفه  دشاب  هاتوک  وا  تدـم  رگا  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم  نم  تما  رد   » (2) ؛» ذُخ لوُقَیَف  ینطعأ  يِدـهَم  ای  لوُقَیَف  لجَّرلا 
لام و  دـندوب ...  هدـشن  معنتم  نآ  لثم  زگره  هک  ییاه  تمعن  هب  نم  تما  وا  نامز  رد  دـنوش  یم  معنتم  سپ  دـنک  یم  تموکح  لاس 

« .ریگب دیوگ : یم  سپ  .نک  اطع  يدهم ! يا  دیوگ : یم  دزیخ و  یمرب  يدرم  سپ  .تسا  عمج  مکارتم و  وا  دزن  ماگنه  نیا  رد 

ص:90

ص 107. ج 4 ، ننس ، دواد ، یبا  - 1
ص 1366. ج 2 ، ننس ، هجام ، نبا  - 2
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ماقم نکر و  نیب  تعیب  - 11

ياه باتک  رد  یگژیو  نیا  .تسا  هبعک ) هناخ ي  رانک   ) ناشیا تعیب  ناکم  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم  ماـما  ياـه  یگژیو  زا  رگید  یکی 
.تسا هدش  رکذ  هعیش  هماع و 

: دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سّدقم  دوجو  زا  یتیاور  رد  لبنح  دمحا 

« .دننک یم  تعیب  ماقم  نکر و  نیب  يدرم  اب   » (1) ؛» ماقملا نکرلا و  َنَیب  ام  لجرل  ُِعیابَی  »

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج 

رفن دنچ  دصیس و  ماقم  نکر و  نیب  مئاق  اب  دنک  یم  تعیب   » (2) ؛». ...  ردب لها  هدع  فین  هئامثالث و  ماقملا  نکرلا و  َنَیب  مئاقلا  ُِعیابَی  »
 ... .« ردب لها  دادعت  هب 

ریگارف تلادع  - 12

هب طوبرم  تایاور  زا  يرایسب  رد  داد  لدع و  يریگارف  .تسا  ناشیا  رتسگ  تلادع  تموکح  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  زراب  یگژیو  زا 
: دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  یتیاور  نمض  رد  يردخ  دیعس  وبا  .تسا  هدش  نایب  ترضح 

لدع و زا  ار  نیمز  تسا ...  نم  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم   » (3) ؛» ًاملظ ًاروج و  تَِئُلم  امَک  ًالدَع  ًاطـِسق َو  ضرألا  ألمَی  یّنِم ...  ُيِدـهَملا  »
« .تسا هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  رپ  داد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  مان  مه  - 13

ترـضح نآ  كرابم  مان  دـنراد ، رظن  كارتشا  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هراـبرد ي  هصاـخ  هماـع و  هک  يدراوم  زا  رگید  یکی 
: دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هللا  دبع  .تسا 

هک نیا  ات  دسر  یمن  نایاپ  هب  ایند   » (4) ؛» یمسِإ همسِإ  ِءیطاُوی  یتیب  لهأ  نِم  لجَر  برعلا  کلمی  یتَح  اینُّدلا  یـضَقنَتال  وأ  بهذتال  »
« .دوش یم  مکاح  برع  رب  تسا _  نم  مان  مه  هک  متیب _  لها  زا  يدرم 

ص:91

ح 7897. ص 291 ، ج 2 ، دنسم ، دمحا ، - 1
ص 476. تبیغ ، یسوط ، - 2

ص 107. ج 4 ، ننس ، دواد ، یبا  - 3
ح 4282. ص 106 ، ج 4 ، ننس ، دواد ، یبا  - 4
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: هک دننک  یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ناشراوگرزب  ّدج  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نم و مسا  وا  مسا  تسا ، نم  نادنزرف  زا  مئاق   » (1) ؛»...  ِیتَّنُس ُهتَّنُس  یلئامش و  هلئامش  یتینک و  هتینک  یمسا و  ُهُمسا  يدلُو  ْنِم  مئاقلا  »
« .تسا نم  تنس  وا ، شور  تنس و  نم و  لیامش  وا  تایصوصخ  لیامش و  و  تسا ، نم  هینک ي  وا  هینک ي 

دوجو نیا  اب  دـنراد ؛ رظن  كارتشا  ّتیودـهم  هرابرد ي  یفلتخم  ياهروحم  رد  ینـس ، هعیـش و  بهذـم  ود  تشذـگ  هک  هنوگ  نامه 
دهاوخ دلوتم  نامّزلارخآ  رد  هک  تسا  يدرف  وا  ینعی  تسا ، یعون » يدهم   » عون زا  ّتیودهم  هرابرد ي  تنس  لها  زا  یهورگ  داقتعا 

عون زا  ّتیودـهم  هب  هعیـش  داقتعا  هک  یلاح  رد  .تخاس  دـهاوخ  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  ناـهج  درک و  دـهاوخ  ماـیق  نآ  زا  سپ  دـش و 
.تسا صخش  نادناخ و  رابت و  رظن  زا  هدش  هتخانش  هدنز و  نیعم , يدرف  شترضح  هک  انعم  نیا  هب  .تسا  یصخش » يدهم  »

ص:92
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شسرپ

؟ دیهد حرش  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ثیداحا  رتاوت  - 1

؟ درک تابثا  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  نیلقث  ثیدح  زا  ناوت  یم  هنوگچ  - 2

؟ تسیچ دناهر ، یم  تیلهاج  گرم  زا  ار  ناسنا  هک  یماما  یگژیو  تام » نم   » ثیدح ساسا  رب  - 3

؟ دینک نایب  ار  هفیلخ » رشع  ینثا  » ثیدح تاکن  - 4

( دنا هدش  هدروآ  نتم  رد  هک  یتایاور  رب  هوالع  ( ؟ دیرب مان  ار  ّتیودهم  عوضوم  دروم  رد  ینس  هعیش و  نیب  كرتشم  تایاور  - 5

شهوژپ ياه  هصرع 

.ییاوتحمو يدنس  ثیح  زا  يودهم  ثیداحا  یسررب  - 1

.ینسو هعیش  نیب  یفالتخا  تایاور  یسررب  - 2

.تایاور یعوضوم  لیلحتو  نیودت  - 3

.ییاوتحم يدنس و  ظاحل  زا  يودهم  ثیداحا  تحص  یسررب  - 4

.تنس لها  هعیش و  نیب  یفالتخا  تایاور  یسررب  - 5

(. ینس هعیش و  نیب  كرتشم   ) تماما ماع  تایاور  - 6

(. نیقیرف نیب  كرتشم   ) مالسلا هیلع  يدهم  ماما  صاخ  تایاور  - 7
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عبانم یفرعم 

.ینامعن تبیغ  - 1

.یسوط تبیغ  - 2

ج 1 و 2. قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  - 3

.هجحلا باب  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 4

ص 227. یمق ، ناینیسح  يدهم  ّتیودهم ،) تایاور  زا  عافد  ، ) ش 15 راظتنا ، همان ي  لصف  - 5

ص 111. يدّمحم , زورهب  همجرت ي  ینالیم ، ینیسح  یلع  دیس  تایاور ،) رد  يدهم  ، ) ش 6 راظتنا ، همان ي  لصف  - 6

.یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ  رثألا ، بختنم  - 7

صص 188-92. هدازیلع ، يدهم  همجرت ي  يدیمعلا ، مشاه  رماث  دیس  سونقق ، راظتنا  رد  - 8

 . مالسلا هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحألا  مجعم  - 9

 . فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نیلقث ، ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  - 10
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نایدا رد  دوعوم  مشش : سرد 

هراشا

دوهی نییآ  رد  دوعوم   ü

تیحیسم نییآ  رد  دوعوم   ü

تشترز نییآ  رد  دوعوم   ü

ودنه نییآ  رد  دوعوم   ü

ادوب نییآ  رد  دوعوم   ü

یناهج دوعوم  حلصم  راظتنا  رد  ناهج  للم   ü

نایدا لها  یبهذم  بتک  رد  دوعوم  یجنم  سّدقم  یماسا   ü
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مَمُألا ِِهب  لجوّزع  هللا  َدَعَو  يِّذلأ  ّيدهملا  یَلع  مالسلا 

ياه شیک  رد  هک  تسا  يا  هدـیقع  یناـهج ، حلـصم  یجنم و  روهظ  راـظتنا  ناـمّزلارخآ و  هب  داـقتعا  ینعی  ( futurism  ) مسیروتف
.تسا هدش  هتفریذپ  ملسم  لصا  کی  ناونع  هب  نایدا ، همه ي  یلک  روط  هب  یتشدرز و  تیحیسم ، تیدوهی ، ینامسآ 

هدوب و دقتعم  نآ  هب  لیابق  ماوقا و  اه و  ّتلم  رتشیب  هک  تسا  یعوضوم  ایند ، نایاپ  رد  شخب  تاجن  یـصخش  ندـمآ  هب  داقتعا  يرآ ،
لوط رد  یهلا  ناربمایپ  دایز  رایـسب  ياه  دـیون  ناسنا ، ینطاب  لیم  ینورد و  قایتشا  رب  هوـالع  نهک  رواـب  نیا  همـشچرس ي    .دنتـسه 
نایاپ رد  هک  دـنا  هداد  هدـعو  مدرم  هب  شیوخ  تلاسر  زا  ییزج  ناونع  هب  ناشیا  .تسا  ناـهج  هاوخ  يدازآ  نمؤم و  مدرم  هب  خـیرات 
ناهج زا  ار  یتلادـع  یب  داسف و  هداد ، تاجن  نارگمتـس  متـسزا  ار  ناهج  نامدرم  دـنک و  یم  روهظ  یناهج  گرزب  حلـصم  راگزور ،

.درک دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  رسارس  نک و  هشیر 

نایتشترز سّدقم  ياه  باتک  زا  هک  همان  بساماج  دنزاپ و  دنز و  لیجنا ، تاروت ، دـننام  ییاه  باتک  رد  اهنت  هن  ار  شوخ  دـیون  نیا 
.دوش یم  هدید  شیب  مک و  زین  ناییادوب  همهارب و  سّدقم  ياه  باتک  رد  هکلب  درک ، ادیپ  ناوت  یم  دنتسه ،

ناهاوخ دوجو  مامت  اب  دنرب و  یم  تذل  تلادـع  حلـص و  زا  همه  .دراد  دوجو  یـسک  ره  ترطف  رد  تلادـع  حلـص و  هب  قشع  ًالوصا 
.دهد یم  شرتسگ  ناهج  رد  ار  ود  نیا  دوخ  ندمآ  اب  زین  دوعوم  یجنم  دنتسه ، تلادع  حلص و  زا  ولمم  یناهج 

ياه هشیدـنا  هدـیقع و  فالتخا  همه  نآ  اب  ناهج  نوگانوگ  ماوقا  همه ي  هک  تسا  ملـسم  نشور و  یبوخ  هب  تقیقح  نیا  نیارباـنب ،
نآ دسانش و  یم  صوصخم  یبقل  اب  ار  وا  یتلم  ره  هتبلا  .دنرب  یم  رـس  هب  یناهج  دوعوم  حلـصم  راظتنا  رد  دنراد ، مه  اب  هک  يداضتم 
یم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  مشاه  ینب  نامدود  زا  ار  وا  ناناملـسم  ًالثم  دناد ؛ یم  شدوخ  یبیغ  هدنهد ي  تاجن  ار 

رد هک  دنرامش ،

ص:96
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ناوریپ لییارـسا و  ینب  زا  نایدوهی ، دـنناد و  یم  تشترز  ناوریپ  زا  یناریا و  ار  وا  نایتشترز  دـنا ، هدـش  یفرعم  لماک  روط  هب  مالـسا 
.دنناد یم  ناشدوخ  شیک  مه  ار  وا  نایوسیع  دنرمش ، یم  یسوم 

: میزادرپ یم  مالسا ، نید  زا  ریغ  هب  گرزب  نایدا  زا  یخرب  رد  یناهج  هدنهد ي  تاجن  نآ  یفرعم  هب  کنیا 

دوهی نییآ   رد  دوعوم  - 1

تسا و ناهج  يدیحوت  گرزب  نید  هس  زا  یکی  دوهی  .دشاب  یم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  لییارـسا _  ینب  ای  دوهی _  نید  ربمایپ 
(1) .دشاب یم  هَوهَی »  » نید نیا  رد  دنوادخ  صاخ  مسا 

دهع .دنراد  هدـیقع  ود  ره  هب  هتبلا  هک  دـنا  هداد  نایدوهی  باتک  هب  دوخ  دـیدج  دـهع  لباقم  رد  نایحیـسم  هک  تسا  یمان  قیتع  دـهع 
: دوش یم  میسقت  شخب  هس  هب  عوضوم  رظن  زا  دراد و  باتک  قیتع 39 

؛ قیتع دهع  یخیرات  شخب  تاروت و  - 1

؛ ریمازم باتک  بویا و  باتک  دننام  رعش  تاجانم و  تمکح ، - 2

؛ قوق _ َبَح باتک  ایرکز و  باتک  سنوی ، باتک  دننام  ایبنا  ياه  ییوگ  شیپ  - 3

یتایآ باب و  دـنچ  هب  رفـس  ره  و  رفـس »  » مان هب  نآ  شخب  ره  دراد و  رارق  قیتع  دـهع  زاغآ  رد  تاروت  ینعی  نایدوهی  سّدـقم  باتک 
.دراد مان  دوملت »  » دنا هتشون  نآ  رب  دوهی  ياملع  هک  يریسفت  و  تسا ، هدش  میسقت  دنچ 

هب ار  ادخ  موق  هوکـش  رادتقا و  هک  دـنا  هدوب  حـتاف  یهلا  ربهر  کی  راظتنا  رد  هراومه  سدـق ، رهـش  یناریو  نیتسخن  زا  سپ  نایدوهی 
.دنادرگرب نامیلس  دوواد و  ناشخرد  رصع 

ناشخرد بولطم و  ناهج  هک  تسا  دنوادخ  هدش ي  حـسم  يانعم  هب  حَیِـشام )  ) حیـسم نامّزلارخآ ، هدـنهد ي  تاجن  دـندقتعم  نانآ 
.دزاس یم  ار  هدنیآ 

ناهج وا  .ییادخ  توربج  هولج و  زا  رادروخرب  اما  نارگید ؛ دننامه  تسا  یناسنا  حیـسم )  ) هدنهد تاجن  نایدوهی ، همه ي  داقتعا  هب 
.درک دهاوخ  نشور  تسادخ  رون  زا  يا  هولج  هک  شیوخ  رون  اب  ار 

ص:97
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دیون نامّزلارخآ و  یجنم  روهظ  هب  هراـشا  نآ ، زا  شخب  ره  رد  ًاـبیرقت  هدـمآ ، قیتع  دـهع  رد  ریمازم  ناونع  تحت  هک  دوواد  روبز  رد 
ناهج دحاو و  ینید  هب  نوگانوگ  بهاذم  نایدا و  لیدبت  یناهج و  دحاو  تموکح  لیکشت  هرخألاب  و  ناریرـش ، رب  ناحلاص  يزوریپ 

: دوش یم  هدید  لومش 

دهاوخن ریرـش  ینامز  كدنا  زا  دعب  ناه  .دش  دـنهاوخ  نیمز  ثراو  دـنوادخ ، نارظتنم  اما  دـش و  دـنهاوخ  عطقنم  ناریرـش  هک  اریز  »
اما .دـش و  دـهاوخ  هتـسکش  ریرـش  ناوزاب  هک  اریز  دـش ...  دـنهاوخ  نیمز  ثراو  نامیلح  اما  درک و  یهاوخ  لـمأت  شناـکم  رد  دوب ،

(1)« .دابالادبا ات  دوب ، دهاوخ  اه  نآ  ثاریم  دناد و  یم  ار  نالماک  ياهزور  دنوادخ  .دنک  یم  دییأت  دنوادخ  ار  ناحلاص 

دنوادـخ هک  تسانعم  نیا  هدـننک ي  نایب  تسا ، هدـمآ  يدوهی  ناگدنـسیون  راثآ  رد  هک  احیـسم  روهظ  نیون و  ناـهج  زا  ییاـمنرود 
زا رپ  راگزور  نیا  دش و  دنهاوخ  ادج  رارـشا  ناملاظ و  زا  راربا  ناحلاص و  دومرف و  دهاوخ  نوگرگد  ار  ناهج  نامّزلارخآ  رد  لاعتم 

« دوواد بختنم  هتـشرف ي   » دننام یباقلا  اب  حیـسم  يربهر  هب  دوهی  راثآ  رد  يزوریپ  نیا  دنچ  ره  .دیـسر  دـهاوخ  نایاپ  هب  روج  ملظ و 
(2) .ددرگ یم  لصاح 

: تسا هدمآ  قیتع  دهع  هعومجم ي  ياه  شخب  رگید  زا  زین  یبن  قوقبح  باتک  رد 

دوخ دزن  ار  اه   تّما  عیمج  هکلب  درک ...  دـهاوخن  گنرد  دـمآ و  دـهاوخ  هتبلا  هک  اریز  شاب ، رظتنم  شیارب  دـیامن ، ریخأـت  هچ  رگا  »
(3)« .دروآ یم  مهارف  نتشیوخ  يارب  ار  اه  موق  یمامت  دنک و  یم  عمج 

يراوخ و هنوگ  ره  خـیرات ، لوط  رد  ناـیدوهی  .دـنز  یم  جوم  تیدوهی  زارف  بیـشن و  رپ  خـیرات  رد  دوـعوم  راـظتنا  باـهتلا  روـش و 
دـناهرب و جـنر  درد و  تـلذ و  بادرگ  زا  ار  ناـنآ  دـیایب و  احیـسم  يزور  هـک  دـنا  هدرک  راوـمه  دوـخ  رب  دـیما  نـیا  هـب  ار  هـجنکش 

تراقح دنا  هدمآرب  ددص  رد  نیطسلف ، لاغشا  اب  هتساخ و  اپ  هب  تسینویهـص  نایدوهی  هک  مه  ام  رـصع  رد  .دنادرگ  ناهج  ياورنامرف 
نایدوهی زا  زیچان  یتیلقا  هک  تسا  تسرد  .تسا  هدشن  هتـساک  دوعوم  راظتنا  بات  بت و  زا  يزیچ  دـننکفارب ، ار  دوهی  موق  یگـشیمه 
تفلاخم نآ  اب  هتسویپ  هدرمش و  ییاحیسم  نامرآ  فلاخم  ار  یتسینویهص  یتلود  لیکـشت  میدق ، ياهدیما  هب  دیدش  یگتـسبلد  رثا  رب 

ياه تسینویهص  نونکا  مه  .دنا  هتسناد  احیـسم  رـصع  ياشگ  هر  ار  نآ  هتفریذپ و  لد  ناج و  اب  ار  نآ  نایدوهی  رثکا  یلو  دنا ، هدرک 
، نیطسلف رگ  لاغشا 

ص:98

ص46. مالسلا ،  هیلع  يدهم  دای  يزاریش ، یمداخ  دمحم  زا  لقن  هب  ياه 18-9 ، هیآ  رومزم 37 ، ریمازم ، - 1
ص365. تمکح ، رغصا  یلع  همجرت ي  نایدا ، خیرات  - 2

ص122. دمآ ، دهاوخ  وا  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  زا  لقن  هب  ياه 5-3 ، هیآ  لصف 2 ، یبن ، قوقبح  - 3
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، تدابع روپیش  رد  ندیمد  زا  سپ  یصاغ ، لییارـسا  میژر  يراذگناینب  درگلاس  مسارم  نایاپ  رد  هنازور ، ییاحیـسم  ياهاعد  رب  هوالع 
: دننک یم  اعد  هنوگ  نیا 

شزاون ار  اـم  شوگ  احیـسم  روص  خـفن  میـشاب و  يدازآ  مد  هدـیپس  دـهاش  وا  فطل  هب  هک  داـب  نینچ  اـم  يادـخ  دـنوادخ ، هدارا ي  »
(1)« .دهد

تّیحیسم نییآ  رد  دوعوم  - 2

نایدا ریاس  لثم  ّتیحیسم  هک  نآ  اب   (2) .دراذگ ناهج  هب  اپ  اسآ  هزجعم  يدلوت  اب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ّتیحیـسم  نید  ربمایپ 
نیمز برغم  رد  هدـمع ، روط  هب  نید  نیا  ذوفن ، هریاد ي  یخیراـت و  شرتسگ  تهج  زا  اـما  تفرگ ، تأـشن  ایـسآ  زا  ناـهج  هدـنز ي 

.تفای عویش 

اب ادخ  دندقتعم  نایحیـسم  هک  تسا  نآ  يراذـگمان  نیا  تلع  .قیتع  دـهع  دـیدج و  دـهع  دراد : شخب  ود  نایحیـسم  سّدـقم  باتک 
يادـخ طسوت  ون ، نامیپ  يرگید  و  حیـسم ، یـسیع  زا  شیپ  ناربماـیپ  هلیـسو ي  هب  نهک ، ناـمیپ  یکی  تسا : هتـسب  ناـمیپ  ود  ناـسنا 

.حیسم یسیع  ینعی  یلجتم 

دیدج دهع  نآ  زا  باتک  قیتع و 27  دـهع  نامه  نآ ، باتک  هک 39  تسا ، باتک  دیدج 66  دهع  قیتع و  دـهع  ياه  باتک  عومجم 
.دشاب یم 

: دوش یم  میسقت  شخب  راهچ  هب  عوضوم  رظن  زا  دیدج  دهع 

؛ لیجانا - 1

؛ اقول هتشون ي  نالوسر ، لامعا  - 2

؛ تسا همان  رب 21  لمتشم  هک  نالوسر  ياه  همان  - 3

.لوسر ياّنحوی  هفشاکم ي  - 4

نارای و زا  يدایز  هورگ  .هزات  نامیپ  ای  نامـسآ  توکلم  ندیـسر  ارف  هب  هدژم  تسا : هدژم  يانعم  هب  ینانوی  نابز  رد  لیجنا »  » هملک ي
لیجنا ًادعب  هک  دندروآ  دوجو  هب  ییاه  هتشون  دندرک و  مادقا  ترضح  نآ  هریـس ي  نتـشون  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ناوریپ 

، دـنفورعم اه  نآ  ياه  هدنـسیون  مان  هب  هک  ینونک  ياه  لیجنا  .تفای  تیمـسر  اه  نآ  زا  لیجنا  راهچ  كدـنا  كدـنا  دـش و  هدـناوخ 
: زا دنترابع 

ص:99

ص 102. گرزب ، نایدا  اب  ییانشآ  یقیفوت ، نیسح  - 1
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؛) قیتع دهع  ياه  ییوگ  شیپ  هب  هراشا  اب  حیسم  ظعاوم  هریس و   ) یّتم لیجنا  - 1

؛) حیسم ظعاوم  هریس و  باتک  نیرت  هاتوک  نیرت و  میدق   ) سقُرم لیجنا  - 2

؛) تایئزج رب  هیکت  اب  حیسم  ظعاوم  هریس و   ) اقول لیجنا  - 3

(. وا ندوب  رشب  قوفام  رب  دیکأت  اب  حیسم  ظعاوم  هریس و  باتک  نیرترخأتم   ) اّنحوی لیجنا  - 4

رسارس ناهج  دش و  دهاوخ  هدنز  رگید  راب  هک  تسا  حیسم  یسیع  نامه  هدنهد  یلست  هدنهد و  تاجن  نیرخآ  نایحیسم ، داقتعا  ربانب 
: داد دهاوخ  تاجن  ار  یهابت  داسف و 

(1)« .ملاع هدننک ي  صالخ  تسا و  حیسم  یتسار  هب  درم  نیا  هک  میا  هتسناد  هدینش و  نکیل  »

: هدمآ نینچ  تسا  هدوب  نایدوهی )  ) نایناربع هب  هک  نالوسر  ياه  همان  زا  مهدراهچ  هلاسر ي  رد  و 

یم وا  رظتنم  هک  یناسک  يارب  هانگ  نودب  رگید  راب  دیامن ، عفر  ار  يرایـسب  ناهانگ  ات  دش  ینابرق  راب  کی  نوچ  زین  حیـسم  نینچمه  »
(2)« .تاجن تهج  هب  دش  دهاوخ  رهاظ  دنشاب ،

یلست يو  .تسا  هدش  هداد  زین  حیسم  یسیع  زج  هب  یصخش  ندمآ  هدعو ي  دیدج  دهع  رد  هک  تسا  مزال  اج  نیا  رد  هتکن  نیا  رکذ 
ناشیا اب  هشیمه  ات  دـنک  یم  اطعا  ار  وا  ادـخ  دـنک و  یم  تساوخرد  شتما  يارب  ردـپ )  ) ادـخ زا  حیـسم  هک  تسا  يرگید  هدـنهد ي 

: دنسانش یم  زاب  ار  يو  دنراد ، نامیا  حیسم  هب  هک  نانآ  یلو  دسانش ، یمن  دنیب و  یمن  ار  وا  ناهج  .دشاب 

ناهج هک  یتسار  حور  ینعی  دشاب ؛ امش  اب  هشیمه  ات  درک  دهاوخ  اطع  امش  هب  رگید  يا  هدنهد  یلست  منک و  یم  لاؤس  ردپ  زا  نم  «و 
نایم رد  دنام و  یم  امـش  اب  هک  اریز  دیـسانش ، یم  ار  وا  امـش  اما  دسانـش ؛ یمن  دنیب و  یمن  ار  وا  هک  اریز  .دنک  لوبق  ار  وا  دناوت  یمن 

(3)« .دوب دهاوخ  امش 

لیجنا و رد  راـب  زا 80  شیب  ییاکیرمآ  سکاه  رتسم  هتـشون ي  قبط  ریبعت  نیا  تسا ، ناـسنا » رـسپ   » ریبعت هب  لـیجنا  ياهدـیون  رتشیب 
هدنهد تاجن  زا  رگید  دروم  تسا و 50  قیبطت  لباق  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  اب  نآ  دروم  طقف 30  هک  هدـش  رارکت  نآ  تاقحلم 

نامّزلا رخآ  رد  هک  دیوگ  یم  نخس  يا 

ص:100

ص 67 تاجن ، دیما و  مسجت  مالسلا  هیلع  يدهم  يردیح ، هللا  زیزع  زا  لقن  هب  ص 253 ، لصف 8 ، اّنحوی ، لیجنا  - 1
ص 155. ش 15 ، راظتنا ، همان ي  لصف  زا  لقن  هب  هیآ ي 28 ، لصف 9 ، نایناربع ، هب  هلاسر  - 2

ص 155. ش 15 ، راظتنا ، همان ي  لصف  زا  لقن  هب  هیآ ي 17 ، لصف 14 ، اّنحوی ، لیجنا  -   3
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ادخ زج  وا  روهظ  زور  تعاس و  زا  داد و  دهاوخ  لالج  ار  وا  دمآ و  دهاوخ  وا  اب  زین  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  درک ، دهاوخ  روهظ 
(1) .درادن عالطا  یسک 

اب یقیقد  تهابـش  تهج  نیا  زا  و  میبای ، یمن  یـصخشم  خـیرات  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  روهظ  نامز  يارب  لـیجنا  تاراـشب  رد 
: دراد دوجو  روهظ  نامز  هرابرد ي  ناناملسم  داقتعا 

رادیب دیشاب و  رذحرب  سپ  مه ، رسپ  هن  نامـسآ و  رد  ناگتـشرف  هن  درادن ، عالطا  سک  چیه  ردپ  زا  ریغ  تعاس  نآ  زور و  نآ  زا  اما  »
(2)« .دوش یم  یک  تقو  نآ  هک  دیناد  یمن  اریز  دینک  اعد  هدش 

: هک تسا  هدمآ  رگید  ییاج  رد  و 

ره ات  دنشک ، یم  ار  دوخ  ياقآ  راظتنا  هک  دیـشاب  یناسک  دننام  امـش  دیرادب و  هتخورفا  ار  دوخ  ياه  غارچ  هتـسب ، ار  دوخ  ياهرمک  »
 ... دبای رادیب  ار  ناشیا  دیآ ، نوچ  ناشیا  ياقآ  هک  نامالغ  نآ  لاح  هب  اشوخ  .دننک  زاب  وا  يارب  گنرد  یب  دبوکب  ار  رد  دیآ و  تقو 

(3)« .دیآ یم  ناسنا  رسپ  دیرب  یمن  نامگ  هک  یتعاس  رد  اریز  دیشاب ، دعتسم  زین  امش  سپ 

تشترز نییآ  رد  دوعوم  - 3

نیا ربمایپ  تشترز  .دراد  دـنه  ناریا و  رد  یناوریپ  زونه  تسا و  هدوب  مالـسا _  روهظ  زا  لبق  ات  نایناریا _  بلاغ  نید  تشترز ، نید 
(4) .تسا هدش  دلوتم  دالیم ، زا  لبق  لاس  دودح 660  بهذم 

(5): دراد شخب  جنپ  ینونک  ياتسوا  .تسا  ناینب  ساسا و  يانعم  هب  هک  دراد  مان  اتسوا  نایتشترز  باتک 

هیعدارب و لمتـشم  هک  شخب  نیا  دورـس .) يانعم  هب   ) دوش یم  هدـیمان  اـهتاگ  شخب  نیا  زا  یتمـسق  شتـسرپ :) نشج و  انـسَی =(  - 1
ياه تمـسق  ریاس  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  تشترز  دوخ  هب  تساتـسوا و  تمـسق  نیرت  فورعم  تسا ، ینید  فراـعم 

؛ دنهد یم  تبسن  تشترز  نید  نایاوشیپ  هب  ار  اتسوا 

ص:101

ص 52. مالسلا ،  هیلع  يدهم  دای  يزاریش ، یمداخ  دّمحم  زا  لقن  هب  ص 219 ، سدقم ، باتک  سوماق  - 1
ص 48. مالسلا ،  هیلع  يدهم  دای  يزاریش ، یمداخ  ّمحم  زا  لقن  هب  ياه 33-26 ، هیآ  لصف 13 ، سقرم ، لیجنا  - 2

ص 125. دمآ ، دهاوخ  وا  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  زا  لقن  هب  ياه 35 و 36 ، هیآ  لصف 12 ، اقول ، لیجنا  - 3
ص 302. نایدا ، خیرات  - 4

ص 64. گرزب ، نایدا  اب  ییانشآ  یقیفوت ، نیسح  - 5
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؛ شیاین رب  لمتشم  نارورس :) همه ي  دَِرپسیو =(  - 2

؛ كاپ سجن و  مارح و  لالح و  هرابرد ي  وید :) دض  نوناق  دادیدنِو =(  - 3

؛) حیبست دورس و  شیاین ، اهتشَی =(  - 4

.اه نآ  ياهدورس  نییعت  یبهذم و  مسارم  دایعا و  هرابرد ي  کچوک :) ياتسوا  اتسوا =(  هدرخ  - 5

تردـق کی  نید ، نیا  رد  .دـنراد  يولهپ  نابز  هب  يرگید  سّدـقم  بتک  اتـسوا و  دـنَز  مان  هب  يریـسفت  اتـسوا ، رب  هوالع  ناـیتشترز ،
، ّرـش گرزب  حور  ای  نمیرها »  » ماـن هب  داـضتم  یناـهیک  تردـق  کـی  يو ، لـباقم  رد  تسا و  صخـشم  ادزم » اروها   » ماـن هب  یناـهیک 

(1) .تسا دیحوت  زا  تشترز  بهذم  يرود  هدنهد ي  ناشن  بلطم  نیا  .دنک  یم  ییامندوخ 

رهاظم زا  یکی  ناونع  هب  شتآ  هب  مارتحا  دراد و  دوجو  کین  رادرک  کـین ، رادـنپ  کـین ، راـتفگ  یلمع  لـصا  هس  تشترز  نییآ  رد 
.تسا نییآ  نیا  یگژیو  نیرت  صخشم  هدکشتآ ، مان  هب  يدباعم  رد  نآ  نتشاد  هگن  هتخورفا  ییانشور و  يادخ 

هب اه  نآ  زا  کی  ره  هک  دنتسه  دوعوم  هس  رظتنم  نایتشترز  دنا ، شخب  تاجن  دوعوم  کی  رظتنم  ًالومعم  هک  نایدا ، رگید  فالخ  رب 
(2): درک دنهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  يرگید  زا  سپ  یکی  نایجنم  نیا  .درک  دهاوخ  روهظ  يرگید  زا  لاس  رازه  هلصاف ي 

؛ تشترز زا  سپ  لاس   1000 رَدیشوه ، - 1

؛ تشترز زا  سپ  لاس   2000 هام ، رَدیشوه  - 2

su، وس  » هشیر ي زا  سنایـشوس  .دـبای  یم  نایاپ  ناهج  وا  روهظ  اب  هک  تشترز  زا  سپ  لاـس   3000 تنایشوس ،) ای   ) سنایشوس - 3
هدیمان سنایـشوس  تهج  نیا  زا  : » تسا هدـش  رکذ  هدـنهد  تاجن  ای  هدـش  اهر  يانعم  هب  اتـسوا  رد  تسا و  دـنمدوس  يانعم  هب  « sav

(3)« .داد دهاوخ  دوس  ار  يدام  ناهج  رسارس  هک  اریز  دش  دهاوخ 

: هک دنا  هدیقع  نیا  رب  تنایشوس  دلوت  یگنوگچ  دروم  رد  نایتشترز 

ص:102

ص 369. ناهج ، هدنز ي  نایدا  - 1
ص 66. گرزب ، نایدا  اب  ییانشآ  یقیفوت ، نیسح  - 2

ص 62. تاجن ، دیما و  مسجت  مالسلا  هیلع  يدهم  يردیح ، هللا  زیزع  زا  لقن  هب  تشی ، نیدرورف  دنب 129  زا  یشخب  - 3
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رد .دوش  یم  دـلوتم  ادزم ، اروها  هدـیرفآ ي  نیرخآ  راگزیهرپ ، تسرپ و  ادـخ  زورهب  نادـناخ  زا  ناـهج ، رمع  زا  هرازه  نیرخآ  رد  »
هب وا  روهظ  نامـسآ ، طسو  رد  دیـشروخ  ندـش  فقوتم  هناشن ي  هطـساو ي  هب  هدـش و  راذـگاو  يو  هب  تلاسر  تناـما  یگلاـس  یس 

ناـنادواج زا  هک  دوعوم  نآ  ناراـی  .ددرگ  دوباـن  تسین و  غورد ، وید  نمیرها و  يو ، روهظ  زا  .دـش  دـهاوخ  هداد  تراـشب  ناـیملاع 
(1)« .دیامن يور  يونعم  ناهج  دنزیخرب و  ناگ  هدرم  ات  دوب  دنهاوخ  يو  هارمه  دننک و  یم  مایق  دنتسه ،

هشیر ار  یتسد  گنت  رقف و  دهد ، جاور  ناهج  هب  ار  نید  ناهج ) گرزب  هدنهد ي  تاجن   ) تنایشوس : » تسا هدمآ  رگید  ییاج  رد  و 
(2)« .دنادرگ رادرک  مه  راتفگ و  مه  رکف و  مه  ار  ناهج  مدرم  هداد ، تاجن  نمیرها  تسد  زا  ار  نادزیا  دزاس ، نک 

ودنه نییآ  رد  دوعوم  - 4

هنوگ نییآ ، نیا  .درک  یم  هراشا  ناودنه  يادخ  (، Brahman  ) امهرب هب  هک  دش  یم  هدناوخ  ییامهرب  نید  میدق  رد  ودـنه  نییآ 
مدرم یعمج  يدرف و  تایح  ندـمت و  رد  هدـش و  هارمه  تضایر  سفن و  بیذـهت  اب  هک  تسا  یعامتجا  ننـس  بادآ و  گنهرف ، يا 

.تسا هتشاد  یگرزب  شقن  ناتسودنه 

هک ینایادخ  شتسرپ  - 2 نانَمهَِرب ، ینید  ياه  تنس  یناتساب و  ياه  باتک  هب  مارتحا  داقتعا و  - 1 زا : تسا  ترابع  ودنه  نید  لوصا 
ترـشاعم و رد  یعامتجا  تاقبط  تاررقم  تیاـعر  خـسانت و  هب  داـقتعا  - 3 دـنا ، هتـشاد  هدـیقع  میدـق  ياه  هرود  رد  اه  نآ  روهظ  هب 

رامـش هب  یهلا  مظعا  مسا  هک  نیمآ  يانعم  هب  ( om « ) ُما  » ظفل سدقت  - 5 واگ ، ًاصوصخم  هدـنز ، تادوجوم  هب  مارتحا  - 4 جاودزا ،
.دور یم 

هب تسا و  هدمآ  درگ  تیرکـسناس  نابز  هب  شناد ، يانعم  هب  ( Vedas « ) اهادو  » مان هب  يا  هعومجم  رد  ناودـنه  ياه  نییآ  هیعدا و 
يانعم هب   ) اتنادِو ای  داشناپوا  روهـشم  باتک  رد  .دـنهد  یم  بقل  یثوروم  سّدـقم  مولع  ماـهلا و  یحو و  ینعی  ( Sruti  ) یتورش نآ 

(3): دنا هدش  یفرعم  هنوگ  نیا  ناودنه  هناگ ي  هس  نایادخ  اهادو ،) نایاپ 

، هدننک داجیا  يادخ  (، Brahma  ) امهرب - 1

ص:103

ص 163. ش 15 ، راظتنا ، همان ي  لصف  زا  لقن  هب  هیآ ي 101 ، لصف 12 ، اهتشی ، - 1
ص 51. مالسلا ،  هیلع  يدهم  دای  يزاریش ، یمداخ  دّمحم  زا  لقن  هب  ص 121 ، همان ، بساماج  - 2

ص 39. گرزب ، نایدا  اب  ییانشآ  یقیفوت ، نیسح  - 3
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، هدننک یناف  يادخ  (، Siva  ) اویش - 2

، یهام زا : تسا  ترابع  خـیرات  لوط  رد  مدرم  يارب  ادـخ  نیا  هناگ ي  هد  ياه  هولج  .هدـننک  ظفح  يادـخ  (، Vishnu  ) ونشیو - 3
ادوب (، Krishna  ) انـشیرک تسد ، هب  ربـت  ياـمار  (، Rama  ) اـمار هلوـتوک ، ریـش ، همین  مدآ و  همین  دوـجوم  زارگ ، تـشپ ، كـال 

(. Kalki  ) یکلاک و  ( Buddha)

: زا دنترابع  هک  تسا  هدش  لیکشت  طاطحنا  هب  ور  هرود ي  راهچ  زا  ناهج  ییودنه ، رکفت  ربانب 

(، Krita Yuga  ) هگویاتیرک - 1

(، Treta  ) هگویاترت - 2

و ( Dvapara  ) هگویاراپاود - 3

(. kali  ) هگوی یلاک  - 4

ینعی یناـهج ، هناـگراهچ ي  راودا  زا  یناـمز  هرود ي  نیرخآ  ناـیاپ  رد  یکلاـک »  » هب موسوم  شخب  تاـجن  دوعوم  ودـنه ، نییآ  رد 
.درک دهاوخ  روهظ  هگوی » یلاک  »

ام و  هدیدرگ ، عورش  حیسم  دالیم  زا  لبق  لاس 3103  هیروف  هام  نیب 17 و 18  بش  همین  زا  ییودـنه  ياهرواب  ربانب  هک  هرود  نیا  رد 
دوخ ّدـح  نیرت  لزان  هب  يونعم  یعامتجا و  یناگدـنز  .دریگ  یم  ارف  ار  ناهج  رـسارس  یهابت  داسف و  میرب ، یم  رـس  هب  نآ  رد  نونکا 

(1) .دزاس یم  مهارف  ار  ییاهن  لاوز  تابجوم  دنکیم و  لوزن 

یم جرا  ار  شزرا  یب  ياهزیچ  .دنشاب  یمن  یلابقا  راوازـس  هدوب و  لابقا  دب  نایادگ ، نوچ  وج و  هزیتس  راکهانگ ، هرود  نیا  نامدرم  »
نیرخآ و یهایس ، نارود  نینچ  نایاپ  رد   (2)« .تسا نادزد  زا  رپ  هک  دننک  یم  یگدنز  ییاهرهـش  رد  دنروخ و  یم  هنادنمزآ  دنهن ،
اب هراوس و  ار  ناهج  رسارس  يو  .درک  دهاوخ  روهظ  ناسنا  تأیه  هب  دیفس و  یبسا  رب  راوس  یکلاک ، هب  موسوم  ونشیو ، یلجت  نیمهد 

دوش یم  ایهم  ون  یشنیرفآ  يارب  طیارش  ناهج ، ندرک  دوبان  اب  .دنک  دوبان  ار  داسف  يدب و  ات  ددرون  یم  رد  ناشخر  هتخآ و  يریشمش 
.دبای شزرا  تلیضف  تلادع و  راب  رگید  یتآ ، ياگویاهم  رد  ات 

ص:104

ص 282. ج 1 ، دنه ، یفسلف  ياه  بتکم  نایدا و  زا  لقن  هب  ص 156 ، ش 15 ، راظتنا ، همان ي  لصف  - 1
ص 157. ش 15 ، راظتنا ، همان ي  لصف  زا  لقن  هب  ، 125 صص 41 -  دنه ، ریطاسا  اتاراهباهم  - 2
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ادوب نییآ  رد  دوعوم  - 5

تیعمج رپ  قطاـنم  رد  شرتسگ  رطاـخ  هب  هدـمآ و  نوریب  ناتـسودنه  زا  نییآ  نیا  .تسودـنه  شیک  ياـه  هخاـش  زا  یکی  ادوب  نییآ 
.تسا هدرک  تیارس  زین  اکیرمآ  اپورا و  هب  ًاریخا  دراد و  يدایز  ناوریپ  ناهج ،

مسیدوب یحالصا  بتکم  راذگناینب  ( Guatama Sakya-muni  ) ینومایکاشاماتوگ بقل  رادیب ، يانعم  هب  ( Buddha  ) ادوب
.تسا

رد يو  یقالخا  میلاعت  .درمش  یم  لطاب  ار  یتاقبط  تافالتخا  دوب و  نانمهرب  ياه  بصعت  اب  تفلاخم  رد  ادوب  یحالصا  ياه  هشیدنا 
ناییادوب سّدقم  باتک  نیرت  یمیدق  اکتیپ -  يرت  .تسا  هدمآ  درگ  دبس ، هس  ینعی  ( Tri-pitka  ) اکتیپ يرت  دننام  ییاه  هعومجم 

: دشاب یم  شخب  هس  ياراد  - 

؛ تینابهر دعاوق  - 1

؛ يراگتسر هلیسو ي  - 2

؛ یسانشناور یفسلف و  موهفم  - 3

.ددرگ یم  نییبت  نابرهم ) يانعم  هب  تیرکـسنس  يا  هژاو  ( ) Maitreya  ) هیرتیم موهفم  اـب  دوعوم  یجنم  هشیدـنا ي  ادوب ، نییآ  رد 
ار اه  ناسنا  همه ي  ات  دـمآ  دـهاوخ  اـما  تسا ، هدـماین  زونه  هک  دـنناد  یم  ینیمز  ناـیادوب  زا  ادوب  نیرخآ  ار  وا  ییادوب ، تاـیهلا  رد 
زا دشاب  يدامن  ات  دنهد  یم  شیامن  تسا ، نتـساخرب  هدامآ ي  هک  هتـسشن  يدرم  تأیه  هب  ار  وا  ییادوب ، ِيراگنامن  رد  .دـهد  تاجن 

! مایق يارب  يو  یگدامآ 

هتفگ نینچ  حوضو  هب  هیرتیم  مایق  هب  طوبرم  ثداوح  ِرامشزور  دزادرپ ، یم  اکنالیرس  خیرات  هب  هک  ( Mahavansa  ) هسنَواهم رد 
: تسا هدش 

رد .دـهاک  یم  ورف  لاس  هد  هب  نایمدآ  رمع  لوط  دـنک و  یم  لوفا  ییادوب  ياه  هزومآ  باتفآ  ادوب ، نیرخآ  زا  سپ  لاـس  رازه  جـنپ  »
نیا اب  .دـسر  یم  لاس  رازه  داتـشه  هب  مدرم  رمع  طـسوتم  هک  يروط  هب  هدـش ، لوحتم  یگدـنز  .ددرگ  یم  هنوراو  هخرچ  ناـمز  نیا 

هزومآ دروآ و  یم  يزورهب  هافر و  مدرم  يارب  وا  .دـمآ  دـهاوخ  امنهار  کی  ادوب ، میلاعت  يارب  بسانم  هنیمز ي  ینالوط و  ياـهرمع 
زا هیرتیم  دمآ ، مهارف  نوگ  تشهب  ییاضف  نینچ  هک  هاگ  نآ  .دنک  یم  جیورت  ار  ادوب  ياه 

ص:105

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


(1)« .دزومآ یم  ناگتخیهرف  هب  ار  همرد  و  دناسر ، یم  لامک  هب  ار  شیوخ  ِییادوب  دنک ، یم  لوزن  ( Tushita) هتیشوت نامسآ 

یناهج دوعوم  حلصم  راظتنا  رد  ناهج  للم 

نایدا بتاکم و  صتخم  تسا و  یناگمه  یمومع و  يرما  یناـهج  یحلـصم  روهظ  هب  هدـیقع  هلأـسم ي  دـش ، هراـشا  هک  روط  ناـمه 
لیابق یتح  ناهج و  ندمتم  ریغ  ندمتم و  للم  ماوقا و  همه ي  نایم  رد  فلتخم ، ياه  لکـش  اب  يا  هشیدنا  نینچ  هکلب  هدوبن ، روکذم 

.دراد هتشاد و  دوجو  يودب 

(2): مینک یم  هراشا  ناهج  فلتخم  للم  ماوقا و  نایم  رد  هدیقع  نیا  باتزاب  زا  يرصتخم  تسرهف  هب  اج  نیا  رد 

ار وا  هتـشرف  رازه  دص  و  هدیباوخ ، لباک »  » رد تسا و  هدنز  نانآ  یخیرات  نامرهق  هپـسازرگ » : » هک دندوب  دـقتعم  ناتـساب  نایناریا  - 1
.دیامن حالصا  ار  ناهج  دنک و  مایق  دوش و  رادیب  هک  يزور  ات  دننک  یم  ینابساپ 

میهید ییاورنامرف ، هدولاـش ي  نتخاـس  راوتـسا  روشک و  میظنت  زا  سپ  ورـسخیک » : » هک دنتـشادنپ  یم  ناـیناریا  زا  رگید  یهورگ  - 2
.دنارب یتیگ  زا  ار  نانمیرها  دوش و  رهاظ  يزور  ات  هدیمرآ  اج  نآ  رد  تفر و  ناتسهوک  هب  داد و  دوخ  دنزرف  هب  ار  یهاشداپ 

ایند رب  ار  اه  نآ  دزاس و  دّـحتم  ار  والـسا  لیابق  ماـمت  دزیخرب و  رفن  کـی  نیمز  قرـشم  زا  هک  دـندوب  هدـیقع  نیا  رب  والـسا ، داژن  - 3
.دنادرگ ّطلسم 

.دنادرگ مکاح  ایند  رب  ار  نمرژ »  » دیامن و مایق  نانآ  فیاوط  زا  حتاف  رفن  کی  هک  دندوب  دقتعم  نمرژ  داژن  - 4

.دنتشاد ار  ( Markokralyevic « ) چیو هیلارک  وکرام   » روهظ راظتنا  ناتسبرص  یلاها  - 5

دیامن و روهظ  نوکاوآ »  » هریزج ي زا  يزور  رُوترآ » : » هک دنرظتنم  دـنموزرآ و  شیپ  نرق  نیدـنچ  زا  ناتـسلگنا ، ریازج  نانکاس  - 6
.ددرگ اه  نآ  بیصن  ناهج  تداعس  دنادرگ و  بلاغ  ایند  رد  ار  نوسکاس »  » داژن

ص:106

ص 158. ش 15 ، راظتنا ، همان ي  لصف  زا  لقن  هب  ص 124 ، دوعوم ، هشیدنا ي  یسانش  هنوگ  هلاقم ي  - 1
.58 صص 32 - ناهج ، للم  بهاذم و  مالسا ، هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  يدیهش ، یمشاه  هللا  دسا  دیس  - 2
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.دوشگ دهاوخ  نایمدآ  يارب  ار  نامسآ  توکلم  ياه  هزاورد  هدرک ، روهظ  نامّزلا  رخآ  رد  ییاوشیپ  هک  دندقتعم  اه  نِسَا  - 7

دهاوخ رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  ایند  هدرک ، مایق  میهی » روب و  نایروب  ، » ناهج رد  ییاه  بوشآ  زورب  زا  سپ  دـنیوگ : یم  اه  تلـس  - 8
.دروآ

هاگ نآ  دزاـس ، یم  دوباـن  ار  ماوقا  یناـهج  ياـه  گـنج  دـسر ، یم  ییاـهالب  اـیند  مدرم  يارب  هک  دـندقتعم  يوانیدناکـسا  ماوقا  - 9
.دوش یم  هریچ  همه  رب  هدرک و  روهظ  یهلا  يورین  اب  نیدوا » »

.دنشاب یم  صخوب »  » روهظ راظتنا  رد  يزکرم  ياپورا  ماوقا  - 10

.دش دهاوخ  زوریپ  ناهج  رد  یثداوح  زورب  زا  سپ  ناهج ، شخب  تاجن  لتوکلزتوک » : » هک دندقتعم  يزکرم  ياکیرمآ  ماوقا  - 11

.دهد یم  تاجن  ار  ناهج  هدرک ، روهظ  انشرک »  » هک دندقتعم  اه  ینیچ  - 12

.داد دهاوخ  تاجن  ار  ناهج  و  درک ، دهاوخ  روهظ  گرزب ، هدنهد ي  تاجن  گربیولاک » : » دنیوگ یم  ناینانوی  - 13

دهاوخ ار  ملاـع  هدرک ، روـهظ  ناـمّزلا  رخآ  رد  هک  دـنیوگ  یم  دـندقتعم و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دوـجو  هب  زین  اراـصن  - 14
.دنراد فالتخا  شفاصوا  رد  یلو  .تفرگ 

رصع ماما  هب  یتهابش  ًالـصا  اه  نآ  زا  یخرب  یّتح  دنک و  یمن  قیبطت  ًالماک  مالـسا  دوعوم  يدهم  اب  هچرگا  دش ، نایب  الاب  رد  هچ  نآ 
هدیسر و اه  نآ  شوگ  هب  یناهج  حلصم  دیون  هک  تسا  نیا  نآ  دنک و  یم  تیاکح  ملسم  تقیقح  کی  زا  نکل  درادن ، مالـسلا  هیلع 

رادروخرب نیا  زا  رتشیب  قح  غورف  زا  نوچ  یلو  تسا ، هتفرگ  اج  ناشلد  قامعا  رد  نامّزلا  رخآ  رد  ردتقم  ربهر  کی  روهظ  هب  هدـیقع 
.دنا هدش  هابتشا  راچد  نآ  قیبطت  رد  دنا  هدوبن 

نایدا لها  یبهذم  بتک  رد  دوعوم  یجنم  سّدقم  یماسا 

مالسلا هیلع  میهاربا  فحص  رد  بحاص » - » 1

مهدزیس روبز  رد  مئاق » - » 2

موکرت تغل  هب  تاروت  رد  ومدیق » - » 3

یناربع تاروت  رد  گرزب ) يدهم  « ) حیشام - » 4

لیجنا رد  رخآدیمهم » - » 5

تشترز مزمز  رد  دزیا » شورس  - » 6
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نایگنرف لاردنک  رد  دمحا ) « ) هتسجخ - » 7

سوجم باتک  رد  ورسخ » - » 8

يرثَا باتک  رد  قحلا » نازیم  - » 9

نایسرافرذآ نیزرب  باتک  رد  زیورپ » - » 10

ینامسآ هفیحص  رد  قحلا » _ه  ملک - » 11

نایمور سوربق  باتک  رد  ربکلا » سودرف  - » 12

كوج نشو  باتک  رد  دصم ) « ) هدنخرف - » 13

ربمغیپ يایعش  باتک  رد  روصنم ) « ) زوریف - » 14

رهود باتک  رد  هللا » _ه  یقب - » 15

هرطنق باتک  رد  عطاق » - » 16

ص:108
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شسرپ

؟ تسا هنوگچ  تشترز  نییآ  رد  یجنم  هب  داقتعا  - 1

؟ دیسیونب ار  نایدا  ریاس  مالسا و  رد  یجنم  هب  داقتعا  كرتشم  دراوم  - 2

؟ دیهد حرش  ار  دوعوم  یجنم  هب  داقتعا  ّتیمها  - 3

شهوژپ ياه  هصرع 

 . مالسلا هیلع  نامز  ماما  تموکح  رد  فلتخم  نایدا  تیعضو  - 1

.نایدا رگید  مالسا و  رد  دوعوم  كرتشم  هوجو  - 2

.تاروت لیجنا و  زا  دوعوم  هرابرد ي  راتفگ  لهچ  - 3

 . مالسلا هیلع  نامز  ماما  تموکح  رد  فلتخم  نایدا  تیعضو  - 4

.نایدا رگید  مالسا و  رد  دوعوم  كرتشم  هوجو  - 5

.تاروت لیجنا و  زا  دوعوم  هرابرد ي  راتفگ  لهچ  - 6

.مسینویهص دوعوم و  یجنم  - 7

«. دیدج دهع   » و میدق » دهع   » رد روهظ  تراشب  - 8

ص:109
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عبانم یفرعم 

.يدیهش یمشاه  هللا  دسا  دیس  ناهج ، للم  بهاذم  مالسا و  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضحروهظ  - 1

.يردیح هللا  زیزع  تاجن ، دیما و  مسجت  مالسلا  هیلع  يدهم  - 2

.53 صص 43 _  يزاریش ، یمداخ  دمحم  مالسلا ،  هیلع  يدهم  دای  - 3

.این هیقف  دمحم  ینامسآ ، ياه  تراشب  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  - 4

.فصآ ینیسح  نسح  دیس  فلتخم ، بتاکم  نایدا و  رد  دوعوم  تخانش  رواب  ش 15 ، راظتنا ، همان ي  لصف  - 5

.یشیرق ربکا  یلع  دیس  دوعوم ، يدهم  رد  قافتا  - 6

.روپ يدهم  ربکا  یلع  دمآ ، دهاوخ  وا  - 7

.یقیفوت نیسح  گرزب ، نایدا  اب  ییانشآ  - 8

.يرصان یلع  مالسلا ،  هیلع  ارهز  فسوی  زا  یتخانشزاب  - 9

ج 1. یناهفصا ، يوسوم  یقت  دمحم  دیس  مراکملا ، لایکم  - 10

ص 101. نایدا ، هاگدید  زا  یجنم  روهظ  یناوضر ، رغصا  یلع  یسانش ، دوعوم  - 11

.این هیقف  دمحم  ینامسآ ، ياه  تراشب  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  - 12

.فصآ ینیسح  نسح  دیس  فلتخم ، بتاکم  نایدا و  رد  دوعوم  تخانش  رواب  ش 15 ، راظتنا ، همان ي  لصف  - 13

ص:110
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ماما تبیغ  متفه : سرد 

هراشا

تبیغ هنیشیپ ي   ü

تبیغ عاونا   ü

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  تبیغ   ü

تبیغ للع   ü

ص:111
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؟ يالوَم ای  َکِیف  ُراحأ  یتَم  یلا 

ناماما هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  طسوت  هک  تسا  مّلـسم  تیعقاو  کی  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تبیغ 
.دراد ینید  قیمع  هشیر ي  هکلب  تسین ؛ يدیدج  عوضوم  هدش و  ینیب  شیپ  مالسلا  مهیلع  موصعم 

گنهرف رد  دوش و  یمن  رـضاح  لحم  نآ  رد  دـعب  دراد ، روضح  ییاـج  رد  یتّدـم  هک  دوش  یم  لامعتـسا  یـسک  يارب  تبیغ  موهفم 
لباـقم رد  هن  تسا  روـهظ »  » لـباقم رد  موـهفم  ثیح  زا  هک  تسا  يا  هژاو  تـسا و  ناگدـید  زا  ندوـب  هدیـشوپ  ینعم  هـب  ّتیودـهم ،

: دراد دوجو  هاگدید  ود  ترضح ، نآ  نتسیز  ناهنپ  یگنوگچ  مالسلا و  هیلع  يدهم  ماما  تبیغ  تقیقح  هرابرد ي  روضح ،» »

مالسلا هیلع  ماما  ندشن  هدید  - 1

هیلع يدهم  ماما  هک  نیا  ینعی  دراد ؛ دوجو  ترضح ، نآ  تبیغ  دروم  رد  اه  نهذ  رد  لوادتم  روط  هب  هک  تسا  نامه  هاگدید ، نیلوا 
لاح زا  دننیب و  یم  ار  مدرم  تدم  نیا  رد  ترـضح  هچ  رگا  هدوب و  رود  هب  مدرم  ياهرظن  زا  شیوخ ، تبیغ  تدـم  لوط  رد  مالـسلا 

.دوش یمن  هجاوم  شترضح  اب  هتشادن و  ار  ناشیا  ندید  ناوت  یسک  اما  دنوش ، یم  ربخ  اب  اه  نآ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هک نیا  اب  دـنبای ، یمن  ار  شیوخ  ماما  مدرم  تبیغ  ناـمز  رد   » (1) ؛» ُهَنوَرَیال مُهاَریَف و  َمِسوَملا ]  ] َمِساوملا ُدُهـشَی  مُهمامإ ، ُساّنلا  ُدِقفَی  »
« .دنیب یمن  ار  وا  یسک  اما  دنیب  یم  ار  مدرم  دوش و  یم  رضاح  جح )  ) مسوم رد  وا 

ص:112

ص 175. تبیغ ، ینامعن ، - 1
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: دنیامرف یم  یتیاور  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ُمِّلَُست َمالَکلا و  ُعَمسَت  اِهبرَغ  ِضرألا و  اذه  ِقرـش  ِیف  ٌَهلاَوَج  اهِروُُصق ، اهِرود و  ِیف  ٌهَلِخاد  اِهقُرُط ، ِیف  ٌهَیِـشام  ٌهَِمئاق ، اهیَلَع  اهَتَّجح  َّنإ  »
(1) ؛» هتَعیـش یلَع و  دـلُو  ٌرورـس  هیف  ُمویلا  َکلذ  ـالأ  ِءاـمَّسلا  َنِم  يِداـنُملا  ِءادـن  ِدـعولا و  ِفقولا و  یلإ  يُرتـال  يرت و  ِهَعاـمَجلا  یَلع 
قرـش و وا  .دوش  یم  لخاد  نآ  ياه  هناـخ  اهرـصق و  رد  دـنک و  یم  تکرح  نآ  ياـه  هار  رد  هداتـسیا ، نیمز  يور  رب  ادـخ  تّجح  »

یمن ار  وا  یسک  اما  دنیب  یم  ار  مدرم  وا  .دنک  یم  مالس  اه  نآ  تعامج  رب  دونش و  یم  ار  مدرم  نانخس  دنک ، یم  یط  ار  نیمز  برغ 
يداش زور  زور ، نآ  انامه  .دوش  زادنا  نینط  ینامـسآ  يادن  دبای و  ققحت  یهلا  ياه  هدعو  دسر و  ارف  روهظ  تقو  هک  ینامز  ات  دنیب 

« .تسوا نایعیش  یلع و  نادنزرف  رورس  و 

: میناوخ یم  هبدن  ياعد  رد  نینچمه 

« .يوشن هدید  وت  منیبب و  ار  قلخ  هک  نم  رب  تسا  تخس   » (2) ؛» يَرتال َقلَخلا َو  يَرأ  نأ  َّیَلَع  ٌزیزع  »

هیلع رـصع  ماما  درک ، میهاوخ  هراشا  اه  نادـب  نیا  زا  دـعب  هک  یحلاصم  لـیلد  هب  تبیغ ، ناـمز  لوط  رد  تاـیاور ، نیا  قبط  نیارباـنب 
.دنوش یمن  رهاظ  كدنا  رایسب  دراوم  رد  زج  هدوب و  بیاغ  مدرم  ناگدید  زا  یّلک  هب  مالسلا 

مالسلا هیلع  ماما  ندوب  سانشان  - 2

هراشا

لوط رد  ترضح  نآ  هچ  رگا  هک : تسا  نیا  دومن  روصت  مالسلا ،  هیلع  رصع  یلو  ترـضح  تبیغ  يارب  ناوت  یم  هک  یمود  هاگدید 
تیوه هب  یپ  دسانـش و  یمن  ار  ماما  نآ  یـسک  اما  دـنوش ، یم  هجاوم  اه  نآ  اب  دـنبای و  یم  روضح  ناناملـسم  ناـیم  رد  تبیغ  ناـمز 

زا هک  ریز  تیاور  هب  هلمج  نآ  زا  درک و  دانتـسا  اه  نآ  هب  مود  هاگدید  رد  ناوت  یم  هک  دراد  دوجو  یتایاور  .درب  یمن  ناشیا  یعقاو 
: درک هراشا  هدش ، لقن  يرمَع ، نامثع  نب  دّمحم  ینعی  ترضح  صاخ  بیان  نیمود 

ص:113

ح 3. ص 203 ، تبیغ ، ینامعن ، - 1
.نانجلا حیتافم  - 2
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نیا بحاص  دنگوس ، ادخ  هب   » (1) ؛» هَنوفِرعَیال ُهَنوَرَی و  مُهَفِرعَی و  َساّنلا و  يَری  ٍهَنَس ، ِّلک  َمِسوملا  ُرُضحََیل  ِرمألا  اذه  َبحاص  َّنإ  ِهللا  «و 
وا هک  نیا  اب  مدرم  اما  دسانـش  یم  ار  اه  نآ  دننیب و  یم  ار  مدرم  ناشیا  هک  یلاح  رد  دـبای ، یم  روضح  جـح )  ) مسوم رد  لاس  ره  رما 

« .دنسانش یمن  ار  يو  دننیب  یم  ار 

رود و هعماج  زا  یمسج  رظن  زا  ترضح  نآ  هک  تسین  مزال  نانمشد ، ّرـش  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  ظفح  يارب  هاگدید ، نیا  ربانب 
، دشاب هدیـشوپ  اه  نآ  رب  شترـضح  تیوه  دنوشن و  هتخانـش  مدرم  نایم  رد  ناشیا  هک  ردق  نیمه  هکلب  .دنـشاب  هدیـشوپ  ناگدید ، زا 

.دنک یم  تیافک 

: دندومرف ناشیا  دش ، لاؤس   (2) (( ًهَنِطَاب ًهَرِهاظ َو  ُهَمَِعن  مُکیَلَع  َغبسَأ  َو   )) هیآ ي دروم  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یتقو 

؟ دوش یم  بیاغ  یسک  ناماما  زا  ایآ  دش : هدیسرپ  .تسا » بیاغ  ماما  ناهنپ  نطاب و  تمعن  تسا و  رهاظ  ماما  راکشآ  رهاظ و  تمعن  »
َّلُک ُهللا  ُلِّهَُـسی  اّنِم ، َرَـشَع  یناّثلا  َوه  ُهُرکِذ َو  َنِینِمؤملا  ِبُوُلق  نَع  ُبیِغَیال  ُهُصخَـش َو  ِساَّنلا  ِراـصبَأ  نَع  ُبیِغَی  مَعَن ، : » دـندومرف ناـشیا 

وا دوـش و  یمن  بیاـغ  ناـنمؤم  ياـه  لد  زا  شداـی  نـکل  دوـش  یم  ناــهنپ  مدرم  ناگدــید  زا  شا  هرهچ  يرآ ،  » (3) ؛». ...  ریِـسَع َو
 ... .« دزاس یم  ناسآ  ار  یتخس  رما  ره  وا  يارب  دنوادخ  تسا ، ناماما  ام  زا  رفن  نیمهدزاود 

شترضح ییاسانش  یپ  رد  دنراد و  هدیشوپ  ار  ترضح  ناونع  مسا و  دنتساوخ  یم  مدرم  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسور  نیمه  زا 
رداص ترضح  نآ  صاخ  بیان  نامثع ، نب  دّمحم  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  سدقم  هیحان ي  زا  هک  یعیقوت  رد  هک  نانچ  .دنـشابن 

: تسا هدمآ  دندوب ، شترضح  ناونع  مسا و  نتسناد  یپ  رد  هک  یناسک  خساپ  رد  هدش ،

مدرم  » (4) ؛» هیَلَع اوُّلَد  ِناَکَملا  یَلَع  اوُفَقَو  نإ  ُهوعاذأ َو  ِمسإلا  یَلَع  اوُفَقَو  نإ  مهَّنإَف  َرا ، _ ّنلا َمالکلا و  اّمإ  َهَّن و  _ َجـلا َتوُکّـسلا و  اّمِإ  »
ای و  دننیزگرب ، ار  تشهب  هجیتن  رد  دننک و  توکس  دیاب 

ص:114

ص 221. تبیغ ، یسوط ، - 1
.20 (، 31  ) نامقل - 2

ح 6. ب 34 ، ص 57 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
ص 515. ج 2 ، تبیغ ، یسوط ، - 4
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ترـضح نآ  مسا  رب  رگا  مدرم  هک  ارچ  .دشاب  منهج  رد  ندش  لخاد  هجیتن  رد  و  مالـسلا ]  هیلع  يدـهم  ماما  زا   ] نتفگ نخـس  یپ  رد 
هب ار  نآ  دنبای ، عالطا  علطم  وا  ناکم  هب  زا  رگا  و  دنوش ] یم  ربخاب  زین  نانمـشد  هجیتن  رد  و   ] دـنزاس یم  رـشتنم  ار  نآ  دـنوش ، فقاو 

« .دنهد یم  ناشن  زین  نارگید 

ناما رد  نانمـشد  رـش  زا  دـنناوت  یم  شیوخ  ناکم  ناونع و  ماـن و  نتـشاد  یفخم  اـب  شترـضح ، هک  دـیآ  یم  تسد  هب  عیقوت  نیا  زا 
.دنشاب رود  اهرظن  زا  مه  یمسج  رظن  زا  ماما  نآ  ًامتح  هک  تسین  يزاین  رگید  تروص  نیا  رد  دنشاب و 

هیرظن ود  لیلحت 

رد مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  تایاور  میرک و  نآرق  هب  تسالاب ، دراوم  زا  کی  مادـک  تبیغ ، یلـصا  ياـنعم  مینادـب  هک  نیا  يارب 
: مینک یم  عوجر  هنیمز  نیا 

مّلـسو هلآو  هیلعو  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  هک  اج  نآ  تسا  ریذـپ  ناکما  يّدام  مشچ  اب  يّدام  مسج  ندـیدن  نآرق ، هاگن  رد 
: دیامرف یم 

رد میداد و  رارق  يّدـس  اـه  نآ  يور  شیپ  رد   (1) ؛)) َنورِـصُبیال مُهَف  مُهاَنیَـشغأَف  ًاّدَس  مِهِفلَخ  نِم  ًاّدَس و  مِهیدـیأ  ِنَیب  نِم  اَنلَعَج  َو  ))
.دننیبن ات  میدنکفا  هدرپ  ار  ناشنامشچ  يّدس و  ناشرس  تشپ 

مادقا نیا  اب  هتفر و  ناشیا  رتسب  رد  مّلسو  هلآو  هیلعو  هللا  یّلـص  ربمایپ  ياج  هب  تیبملا ، هلیل  هب  موسوم  یبش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
دنوادخ هک  یباجح  رطاخ  هب  میرک  نآرق  حیرصت  هبانب  .دنتخاس  مهارف  مّلسو  هلآو  هیلعو  هللا  یّلـص  ربمایپ  ترجه  يارب  ار  هنیمزدوخ 

هک یمـشچ  دنک ، رّدقم  دنوادخ  رگا  سپ  .دندیدن  ار  مّلـسو  هلآو  هیلعو  هللا  یّلـص  ربمایپ  اهنآ  دوب ، هداد  رارق  ناکرـشم   ناگدید  رب 
لقن مالسا  گرزب  ياملع  زا  هک  یتالاوحا  رد  رگید  فرط  زا  .دهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  تسا  يّدام  يایـشا  ندید  هب  رداق 

تایاور نیا  ساسا  رب  دـش ؛ نایب  یتایاور  ناشیا  نتخانـشن  ماـما و  ندـید  دروم  رد  اـما  .میروخ  یمرب  رایـسب  دراوم  نیا  هب  دـنا  هدرک 
رایـسب هچ  هک : درک  هراشا  بلطم  نیا  هب  ناوت  یم  تایاور  نیا  حیـضوت  رد  .دنـسانش  یمن  یلو  دـننیب  یم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مدرم ،

ار ریزو  لاح  هب  ات  هک  يدرف  هب  لاثم  ناونع  هب  .تسا  هدـماین  باسح  هب  ندـید  تسا ، هدوبن  تخانـش  اب  هارمه  نوچ  هک  ییاه  ندـید 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  و  هن ؛ دیوگ : یم  نیقی  اب  وا  و  يدید ؟ ار  ریزو  نالف  هار  رد  مییوگ : یم  هدیدن 

ص:115

.9 (، 36  ) سی - 1
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هتـشادن ییانتعا  يو  هب  هک  هدـش  ثعاب  ریزو ، ّتیـصخش  زا  وا  تخانـش  مدـع  ینعی  .تسا  هتخانـشن  ار  وا  یلو  هدرک  روبع  وا  رانک  زا 
.تسا هدیدن  ار  وا  ییوگ  هجیتن  رد  دشاب و 

ماما لاح  هب  ات  نوچ  تبیغ  نامز  مدرم  هک  تسا  نیا  دارم  دنـسانش ، یمن  یلو  دـننیب  یم  ار  ماما  مدرم  مییوگ  یم  رگا  مه  اج  نیا  رد 
.دنا هدیدن  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ییوگ  سپ  دنسانش ، یمن  دننیبب ، مه  رگا  دنا ، هدیدن  ار 

ینامـسج تبیغ  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوـت  یم  هنیمز ، نـیا  رد  یخیراـت  ياـه  لـقن  رگید  فرط  زا  تاـیاور و  تاـیآ و  هـب  هـعجارم  اـب 
نسح ماما  باحـصا  اهراب  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح  فیرـش  رمع  لّوا  لاس  جنپ  رد  هچنانچ  تسین ؛ نکممان  لاحم و  يرما  ترـضح ،

مورحم مالـسلا  هیلع  ماما  ندید  زا  دنوادخ ، تحلـصم  هبانب  یلو  دـندمآ  ناشیا  یمارگ  نیـشناج  رادـید  يارب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
تالاح رد  .دراد و  يرتشیب  قباطت  لقن  لقع و  اب  دـنک ، یم  تلالد  ماما  ندوب  سانـشان  رب  هک  مود  هاگدـید  رگید  فرط  زا  دـندش و 

سابل اب  جـح و  مسوم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  هک  تسا  هدـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  ماما ؛ رـضحم  هب  اه  نآ  تافرـشت  اـملع و  فلتخم 
ناج ظفح  يارب  یبسانم  راک  هار  تلاح  نیا  .دـنا و  هتـشگ  رهاظ  یلومعم  برع  کی  تروص  رد  هاگ  راّجت و  ساـبل  رد  هاـگ  مارحا ،
یفاص هللا  تیآ  نوچ  ییاملع  دـنناد و  یم  ربتعم  ار  مود  هاگدـید  یـسلجم  همالع  نوچ  یناگرزب  .تسا  یلامتحا  ياه  رطخ  زا  ناشیا 

.دنناد یم  رّوصتم  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  يارب  ار  هاگدیدود  ره  یناگیاپلگ ،

تبیغ هنیشیپ ي 

رد  ) قودص خیش  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هیصوت ي  رد  مینیب ، یم  هک  دوش  یم  رت  نشور  هاگ  نآ  تبیغ  هنیشیپ ي  هب  هجوت  تیمها 
تبیغ نآ  رد  دـیامن و  فیلأت  یباتک  هنیمز  نیا  رد  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  هنیـشیپ  نیا  ات  دـهاوخ  یم  يو  زا  ترـضح  ایؤر ) ملاع 

(1) .دنک رکذ  ار  ایبنا  ياه 

: تسا ریز  حرش  هب  تبیغ  هنیشیپ ي  ّتیمها  للع  یلک  روط  هب 

کی نتفریذپ  اذل ، دنریگ  رارق  دیدرت  کش و  ینادرگرـس و  تریح و  رد  دنزغلب و  يرایـسب  دوش  یم  ببـس  تبیغ  ندش  ینالوط  - 1
.دنتسین یخیرات  هقباس ي  ياراد  هک  تسا  یلیاسم  زا  رت  لوبق  لباق  مکحم ، يا  هنیشیپ  اب  رما 

ص:116

.فنصم همدقم ي  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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یم مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ایبنا و  ياه  ّتنس  زا  هکلب  تسین  يدیدج  رما  مالسلا  هیلع  ترضح  تبیغ  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  - 2
.دشخب یم  ییاهر  يدیماان  شزغل و  زا  ار  نانآ  دراد و  يرثؤم  شقن  تبیغ  نامز  رد  مدرم  مدق  تابث  داقتعا و  رد  دشاب ،

هدوب و انشآ  مهدزاود  ماما  تبیغ  ثیداحا  اب  زابرید  زا  یعیـش  هعماج ي  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدنهد ي  ناشن  ییاور  عبانم  هب  عوجر 
دندناسر و یم  ددم  نارود  نآ  یتخس  زا  ندمآ  نوریب  ریـسم  رد  ار  دوخ  نایعیـش  تبیغ ، نامز  ياهاعد  میلاعت  اب  ام  ناماما  هاگ  یتح 

هدـیدپ اب  ییورایور  روظنم  هب  نایعیـش ، يارب  بسانم  یملع  ینهذ و  رتسب  هنیمز و  داجیا  نآ  ياهرثا  نیرت  نشور  زا  یکی  دـیدرت  یب 
.تسا تبیغ  ي 

لاؤس مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هرابرد ي  متشاد  دصق  هک  یلاح  رد  مدش ، دراو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رب  دیوگ : یم  ملـسم  نب  دّمحم 
: دندومرف میوگب  يزیچ  هک  نیا  نودب  مالسلا  هیلع  ماما  .منک 

هیلع بوقعی  نب  فسوی  مالـسلا ،  هیلع  یتم  نب  سنوی  دراد : دوجو  ربمایپ  جنپ  هب  تهابـش  دّمحم  لآ  مئاق  رد  ملـسم ! نب  دّـمحم  يا  »
.مّلسو هلآو  هیلعو  هللا  یّلص  دّمحم  مالسلا و  هیلع  یسیع  مالسلا ،  هیلع  یسوم  مالسلا ، 

.دسر یم  رظن  هب  ناوج  ینالوط ، يرمع  زا  سپ  ددرگ و  یم  زاب  تبیغ  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  سنوی  هب  وا  تهابش  و 

بوقعی شردپ  رب  وا  رما  ندش  لکشم  شناردارب و  زا  ندوب  ناهنپ  ماع و  صاخ و  زا  وا  تبیغ  مالسلا ،  هیلع  فسوی  هب  وا  تهابـش  و 
.دوب کیدزن  شا  هداوناخ  ردپ و  هب  وا  هک  نیا  اب  دشاب ، یم  مالسلا  هیلع 

زا دعب  وا  ناوریپ  هک  نیا  تسوا و  تدالو  ندوب  یفخم  تبیغ و  ندش  ینالوط  فوخ و  رارمتسا  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  وا  تهابـش  و 
شا يرای  هداد و  وا  هب  روهظ  هزاجا ي  دـنوادخ  هک  نامز  نآ  ات  دـندش ، هتـسخ  ناوارف  ياه  يراوخ  اه و  یتخـس  ندـید  اب  وا  تبیغ 

.هدنادرگ زوریپ  شنانمشد  رب  هدومن و 

ایند هب  دنتفگ  یخرب  دنتخادرپ ، رگیدکی  تفلاخم  هب  وا  هرابرد ي  هک  تسا  یناسک  فالتخا  مالـسلا ،  هیلع  یـسیع  هب  وا  تهابـش  اما 
.تسا هدش  هتخیوآ  راد  هب  هدش و  هتشک  دنتفگ  رگید  یهورگ  تسا ، هدرم  دنتفگ  یهورگ  هدماین ،

ص:117
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ناربکتسم نارگمتـس و  ادخ و  نانمـشد  نتـشک  ریـشمش و  هب  مایق  مّلـسو ، هلآو  هیلعو  هللا  یّلـص  مظعا  ربمایپ  شّدج  هب  وا  تهابـش  و 
يزوریپ نودـب  وا  ياـه  مچرپ  زا  یمچرپ  چـیه  دـبای و  یم  هبلغ  نمـشد  رب  تشحو  ياـقلا  حالـس و  هلیـسو ي  هب  وا  هک  نیا  تـسا و 

(1)« .ددرگ یمنرب 

مایق جرف و  هدـعو ي  شروهظ  زا  سپ  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یبن  سیردا  ترـضح  دوب ، بیاغ  دوخ  موق  زا  یتدـم  هک  يربماـیپ  نیلوا 
هک یتقو  ات  دندوب  دوعوم  نآ  راظتنا  رد  هتـسویپ  شناوریپ  نآ  زا  دعب  .داد و  ار  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  ینعی  شنادنزرف  زا  یمئاق 

(2) .دیدرگ ققحم  یهلا  هدعو ي 

: دندش میسقت  هتسد  هس  هب  ناشیا  موق  تبیغ ، نارود  رد  دیدرگ ، بیاغ  دوخ  موق  زا  زین  مالسلا  هیلع  حلاص  ترضح 

.دندرک راکنا  ار  ناشیا  یلک  روط  هب  هک  دندوب  يا  هدع  لوا : هتسد ي 

.دنتفریذپن ار  ناشیا  دندنام و  یقاب  دیدرت  کش و  تلاح  رد  مود : هتسد ي 

هیـضق نیا  زا  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نآ  (3) و  دنتفریذپ ار  يو  ناشیا ، زا  هناشن  تساوخرد  زا  سپ  .دـندوب  نیقی  لها  موس : هتـسد ي 
« .میراد نامیا  تسا  هدش  هداتسرف  نآ  هب  وا  هک  هچ  نآ  هب  ام   » (4) (( نونمؤم هب  َلِسرُأ  اَِمب  ّانِإ  : )) دنتفگ اه  نآ  دهد ، یم  ربخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  حلاص  ترضح  تبیغ  يارجام  لقن  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مهم هتکن ي  ود  رگنایب  هیبشت  نیا  .تسا » حلاص  لثم  دننامه  مالسلا  هیلع  مئاق  لثم   » (5) ؛» ِحلاَص ُلَثَم  مالسلا ،  هیلع  ِمئاقلا  ُلَثَم  اَمَّنِإ  «َو 
: تسا

.دوب دنهاوخ  تبیغ  ياراد  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  نیا  ایبنا و  تنس  زا  تسا  یلصا  تبیغ ، لصا  - 1

ص:118

.218 صص 217 –  ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
.132 صص 127 –  ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
.137 صص 136 –  ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3

.75 (، 7  ) فارعا - 4
ص 168. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 5
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لوا و هورگ  ءزج  ترـضح  روهظ  ماگنه  ات  ام  يارب  دشاب  يرادشه  دناوت ، یم  مالـسلا  هیلع  حـلاص  موق  ندـش  هتـسد  هس  قرفت و  - 2
.میشاب نیقی  لها  موس و  هورگ  ءزج  هللا  ءاش  نإ  ات  میریگ  راک  هب  ار  نامشالت  یعس و  هدوبن و  مود 

ناهنپ ار  ناشتدالو  دنوادخ  .درک  هراشا  مالـسلا ،  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  ناوت  یم  دـنا  هدوب  تبیغ  ياراد  هک  یهلا  يایبنا  رگید  زا 
.دسر ارف  ناشیا  روهظ  هدش ي  ریدقت  نامز  ات  تشاد 

هبنج ي تبیغ  نیا  دندوب ، بیاغ  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  ناشراوگرزب  ردپ  رـضحم  زا  یتدم  زین  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
ترضح لاح  دننامه  شیوخ  بیاغ  ماما  هب  تبسن  ام  هاگآ  نایعیش  لاح  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  یثیدح  رد  .تشاد  ناحتما 

دیورب و نم ! نادـنزرف  يا  ؛(1)  ِهللا ِحوَر  نِم  اوُسَأـیَتال  ِهیِخَأ َو  َفُـسُوی َو  نِم  اوُـسَّسَحَتَف  اوـُبَهَذا  َِّیَنب ! اـی  تفگ : یم  هک  تسا  بوـقعی 
نوچمه وا  تبیغ  رما  رد  نیدناعم  ناهاگآان و  لاح  .دیوشن و  دـیماان  دـنوادخ  تمحر  زا  دـینک و  وجو  تسج  ار  شردارب  فسوی و 

یَِفل َکَّنِإ  ِهللااـَت  اُولاَـق  : )) دـنتفگ یم  مالـسلا  هیلع  بوـقعی  ترـضح  يراـظتنا  مشچ  هب  باـطخ  رد  هک  تـسا  فـسوی  ناردارب  لاـح 
.یتسه قباس  یهارمگ  نامه  رد  وت  دنگوس  ادخ  هب   (2) ؛)) میِدَقلا َِکلالَض 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  نانس  نب  هللادبع 

َو ُتلُقَف : .هِموَق  نَع  ُُهتَبیَغ  َو  هِِدلوَم ، ُءافَخ  َلاقف : َنارمع ؟ ِنب  یَسوم  ُهَّنُس  اَم  َو  ُتلُقَف : مالسلا  هیلع  َنارمع  ِنب  یَسوم  نِم  ٌهَّنُس  ِمئاقلا  ِیف  »
زا یتّنـس  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  رد   » (3) ؛» .ًهَنَـس َنیَرـشِع  ِینامَث َو  َلاقف : ِهلهأ ، هِموَق َو  نَع  مالـسلا  هیلع  َنارمع  ُنب  یَـسوم  َباـغ  مَک 
هچ متفگ : .شموق  زا  تبیغ  تدالو و  يافخ  دومرف : دوب ؟ هچ  نارمع  نب  یسوم  ّتنـس  متفگ : تسا ، مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم 

« .لاس تشه  تسیب و  دومرف : درک ؟ تبیغ  شلها  موق و  زا  نارمع  نب  یسوم  ردق 

هراشا نادـب  فارعا  هروس ي  هیآ ي 142  هک  دـندیدرگ  بیاـغ  دوخ  موـق  زا  زور  ناشیا 40  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  رد 
یـسوم ُموق  َذَخَّتا  َو   )) .دندروآ يور  یتسرپ  هلاسوگ  هب  يّرماس  هسوسو ي  هنتف و  اب  ناشیا  موق  تبیغ ، ندـش  ینالوط  رطاخ  هب  .دراد 

راَوُخ َُهل  ًادَسَج  ًالجِع  ِلُح  مِِهتَیّ نِم  ِهِدَعب  نِم 

ص:119

.87 (، 12  ) فسوی - 1

.95 (، 12  ) فسوی - 2
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.دندیتسرپ دوب ، هدش  هتخاس  رویز  الط و  زا  درک و  یم  ادص  هک  يا  هلاسوگ  همسجم ي  وا  زا  دعب  یسوم  موق   (1) ؛))...

.تسا نید  نایاوشیپ  همئا و  نایم  رد  تبیَغ  لصا  ندوب  تنـس  رگناـیب  هک  مالـسلا ،  مهیلع  یهلا  ياـیبنا  تبیَغ »  » زا يا  هنـشیپ  دوب  نیا 
هب تبـسن  تفرعم  بسک  مدع  ایند و  هب  یگتـسبلد  رثا  رد  ام  دنریگ و  تقبـس  ام  زا  روهظ  ماگنه  نارگید  ددرگ و  رارکت  خیرات  دنکن 

.میوش يدبا  نارسخ  راچد  میزغلب و  ترضح 

تبیغ عاونا 

هراشا

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  تبیغ ، عاونا  دروم  رد 

اَلَف ِِهب  ُلوُقَی  نَم  ُرَثکَأ  ِرمَألا  اَذـه  نَع  َعَجرَی  یّتَح  اَهُدَـمَأ  ُلوُطَیَف  يرخُألا  اّمَأ  و  يرخُـألا ...  َنِم  ُلَوطَأ  اَمُهادـحِإ  نیَتَبیَغ  اَّنِم  ِمئاـقِلل  َّنِإ  »
مایق يارب  انامه  و   » (2) ؛» .ِتیَبلا َلهأ  اَنل  َمَّلَـس  اَنیَـضَق َو  اّمِم  ًاجَرَح  ِهِسفَن  ِیف  دِجَی  َمل  ُُهتَفِرعَم َو  تَّحَـص  ُُهنیِقَی َو  َيِوَق  نَم  اَّلِإ  ِهیَلَع  ُُتبثَی 

یم ینالوط  نآ  تّدم  سپ  يرگید ، اما  و  تسا ...  يرگید  زا  رت  ینالوط  ود  نیا  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  تبیغ  ود  ام ، زا  هدـننک ي 
هک نیا  رگم  دنام  یمن  تباث  رما  نیا  رب  یـسک  دـندرگ و  یمرب  داقتعا  نیا  زا  دنتـشاد ، داقتعا  وا  هب  هک  یناسک  بلاغ  هک  نیا  ات  دوش 

« .دشاب تیب  لها  ام  میلست  هدوبن و  مینک  یم  مکح  هچ  نآ  زا  یجرح  شلد  رد  دشاب و  حیحص  شتفرعم  يوق و  شنیقی 

يرغص تبیغ  - 1

ناهنپ مومع  دید  زا  دودحم  یتدم  يارب  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  هتفگ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یگدنز  زا  يا  هرود  هب  يرغص  تبیغ 
هیلع نامز  ماما  مراهچ  بیان  تلحر  ات  دـش و  زاغآ  ق   . لاس 260 ه رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهـش  اب  هرود  نیا  .دندوب 

بیاغ ترضح  هچ  رگا  هرود  نیا  رد  دوب و  لاس  هب 69  دودحم  يرغص  تبیغ  نارود  نیاربانب  تفای ، همادا  ق   . لاس 329 ه رد  مالسلا 
ترضح صاخ  نابیان  قیرط  زا  نایعیش  دوبن و  عطق  یلک  روط  هب  طابترا  اما  تشادن  ناشیا  تنوکس  لحم  زا  یعالطا  یـسک  دندوب و 

ترضح زا  ار  دوخ  لیاسم  دنیامن و  لح  ار  دوخ  تالکشم  دنتسناوت  یم 

ص:120

.148 (، 7  ) فارعا - 1
ح 7. ب 31 ، ص 593 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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یم مهم  نیا  راد  هدهع  يرگید  توف  زا  دعب  کی  ره  هک  دندومن  بوصنم  دوخ  يارب  بیان  راهچ  ترـضح  تدم ، نیا  رد  دنـسرپب و 
: زا تسا  ترابع  بیترت  هب  نانآ  یماسا  دیدرگ ،

.تسا هدوب  ق   . لاس 267 ه ًالامتحا  هک  شتافو  ماگنه  ات  ق   . لاس 260 ه زا  يرمع ، دیعس  نب  نامثع  ورمع  وبا  - 1

.ق  . لاس 305 ه ات  ردپ ، توف  زا  دعب  يرمع ، نامثع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  - 2

.ق  . ات 326 ه ق   . لاس 305 ه زا  یتخبون ، حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  - 3

(1) .ق  . ات 329 ه ق   . لاس 326 ه زا  يرُمَس ، دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  - 4

يربک تبیغ  - 2

همادا دریگ ، قلعت  یهلا  تیـشم  هک  ینامز  ات  دیدرگ و  زاغآ  ینالوط  هرود ي  نیا  ق   . لاس 329 ه رد  ترضح  بیان  نیرخآ  توف  اب 
دنوادخ مان  هب  : » دـندومرف وا  هب  باطخ  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  مراهچ ، بیان  رمع  ياهزور  نیرخآ  رد  .تشاد  دـهاوخ 

زور شش  هلصاف ي  رد  وت  .دیامرف  گرزب  وت  هرابرد ي  ار  تناردارب  شاداپ  دنوادخ  يرمس ، دّمحم  نب  یلع  يا  .نابرهم  هدنشخب ي 
عقاو هّمات )  ) مود تبیغ  نوچ  دـشاب ، تنیـشناج  وت  زا  سپ  هک  نکن  تیـصو  سک  چـیه  هب  هدـب و  ماجنا  ار  دوخ  ياـهراک  يریم ، یم 

(2)  ... .« تسا هدش 

: دنیامرف یم  يربک  تبیغ  ياه  یگژیو  نایب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ِِهنیِد یلع  مُهنِم  َتَبَث  نَمَف  الَأ  هَنوُدِجَیالَف  یعرَملا  َنُوُبلطَی  ِهتَبیَغ  یف  ِنلا  مَعّ َنالوَج  َنُولوُجَی  ِهَعیِّشلاب  ّیِنَأَک  ٌلیوط  اهُدَمأ  ٌهَبیَغ  اَّنِم  ِِمئاقِلل  »
ینالوط شنامز  هک  تسا  یتبیغ  ار  مالسلا  هیلع  مئاق   » (3) ؛» ِهَمایقلا َموَی  یتَجَرَد  یف  یعم  َوُهَف  ِهِماَمِإ  ِتَبیَغ  ِدَـمَأ  ِلوُِطل  ُُهبلَق  ُسقی  َمل  َو 
شیوخ ناپوچ  هک  ینادنفسوگ  دننامه  .دنور  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  وا  تبیغ  نامز  رد  هک  منیب  یم  ار  نایعیش  ییوگ  .دوب  دهاوخ 

یسک سپ  دیشاب  هاگآ  .دنبای  یمن  يزیچ  دنتسه و  هاگارچ  لابند  هب  هدرک و  مگ  ار 

ص:121

ب 3. لصف 4 ، ص 458 ، رثألا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  ص 253 /  تبیغ ، یسوط ، - 1
.يرولا مالعأ  یسربط ، ص 397 /  تبیغ ، یسوط ، - 2

ح 14. ب 26 ، ص 562 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
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هبتر و رد  تّمایق  زور  رد  وا  سپ  ددرگن ، بلق  تواسق  راچد  شماما  تبیغ  ندش  ینالوط  رطاخ  هب  دـنامب و  مدـق  تباث  شنید  رب  هک 
« .دوب دهاوخ  نم  اب  نم ، هجرد ي 

ناشیا ماع  نابیان  هک  تسا  طیارّشلا  عماج  ياهقف  هب  هعجارم  ترضح ، دوخ  هیصوت ي  قبط  نایعیش  هفیظو ي  يربک  تبیغ  نارود  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  نیا  ترضح  زا  هدش  رداص  عیقوت  رد  .دنوش  یم  بوسحم 

هب اهدـمآ  شیپ  رد  اما  و   » (1) ؛» مِهیَلَع هللا  ُهَّجُح  اَنَأ  مُکیَلَع َو  ِیتَّجُح  مُهَّنِإَف  اَِنثیِداَحَأ  ِهاَوُر  َیلإ  اَـهِیف  اوُعِجراَـف  ُهَِعقاَولا  ُثِداوحلا  اـّمَأ  «َو 
« .متسه اه  نآ  رب  ادخ  تّجح  نم  دنیامش و  رب  نم  تّجح  اه  نآ  هک  دییامن  هعجارم  ام  ثیداحا  نایاور 

: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

هک اهقف  زا  یسک  اما  و   » (2) ؛» ِلَُقی ُهوُدّ نَأ  ِماَوَعِللَف  ُهَالوَم  ِرمَأل  ًاعیِطُم  ُهاوَهل  ًاِفلاَُخم  ِِهنیِدـِل  ًاظفاح  ِهِسفَِنل  ًاِنئاَص  ِءاَهَقُفلا  َنِم  َناَک  نَم  اَّمَأ  «َو 
رب سپ  دـشاب ، مالـسلا )  مهیلع  راهطا  همئا ي   ) شیالوم تراوتـسد  وریپ  شـسفن و  ياوه  فلاخم  شنید و  ناـبهگن  راد و  نتـشیوخ 

« .دنیامن دیلقت  وا  زا  تسا  مزال  مدرم 

نآرق رد  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ 

نیا ندـمآ  زا  ار  نامز  مدرم  تسا و  هتفرگ  رارق  هّجوت  دروم  یفلتخم  ياه  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  عوضوم  میرک ، نآرق  رد 
: میزادرپ یم  تایآ  نیا  زا  یخرب  نایب  هب  ریز  رد  .تسا  هداد  رادشه  تخس  نارود 

 ... دـنراد بیغ  هب  نامیا  هک  یناـسک   (3) ؛)) نوُِحلفُملا ُمُه  َکـِئلوُأ  مِّهِبَر و  ِم  نّ يدُـه  یَلَع  َکـِئلوُأ  ِبیَغلاـِب ...  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا  - )) 1
هب نامیا  نامه  بیغ  هب  نامیا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنناراگتـسر » نانآ  دنتـسه و  ناشراگدرورپ  تیادـه  رب  نانآ 

(4) .تسا هللا  هیقب  ترضح 

ص:122

ص 28. یسربط ، جاجتحا  زا  لقن  هب  ص 47 ، تبیغ ، رصع  خیرات  ییاقآ  دیس  روپ  دوعسم  دیس  - 1
ص 459. جاجتحإلا ، یسربط ، - 2

3 و 4. (، 2  ) هرقب - 3
ص 14. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 4
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: دندومرف ناشیا  هک  دنک  یم  لقن  مّلسو  هلآو  هیلعو  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  نینچمه 

َلاَق َُّمث  بیَغلِاب : َنُونِمُؤی  َنیِذـّلا  َلاَقَف : ِِهباَـتِک : ِیف  ُهللا  ُمُهَفَـصو  نَم  َکـَِئلوُأ  مِهتَّبَحَم  یَلَع  َنیمیِقُمِلل  یبوط  ِهتَبیَغ  ِیف  َنیرباّـصلل  یبوط  »
یناسک لاح  هب  اشوخ  .مئاق  تبیغ  نامز  رد  ناگدـننک  ربص  لاح  هب  اـشوخ   » (1) ؛» .نوِبلاَغلا ُمُه  ِهللا  َبزِح  َّنِإ  الأ  َهللا ، ُبزِح  َکـَِئلوُأ 

ناشفـصو نینچ  نیا  نآرق ، دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  اـه  ناـمه  .دـننام  یم  اـج  رب  اـپ  هناـگ  هدزاود  همئا ي  تبحم  رب  هک 
« .دنزوریپ دنوادخ  بزح  هک  دیشاب  هاگآ  .دنیادخ  بزح  نانآ  دومرف : هاگ  نآ  دنروآ  نامیا  بیغ  هب  هک  نانآ  هدومن :

یـسک هچ  دور  ورف  امـش  بآ  رگا  هک  دیهد  ربخ  نم  هب  وگب   (2) ؛)) نیعم ٍءاِمب  مُکیتأَی  نَمَف  ًاروَغ  مُکُؤام  َحَبـصَأ  نِإ  ُمتیَأرَأ  لـُق  - )) 2
.دراذگ یم  ناترایتخا  رد  ناور  بآ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

ماما رگا   » (3) ؛» ِهِماَرَح هللا و  ِلاَلَح  ِضرَألا َو  ِتاَواَمَّسلا َو  ِراَبخَِأب  مُکِیتأَی  ٍرهاَظ  ٍمامِِإب  نَمَف  َوه  َنیأ  َنوردـَتال  ًاِبئاغ  مُکُماَمِإ  َحَبـصَأ  نِإ  »
مارح لالح و  نیمز و  اه و  نامسآ  رابخا  هک  يرهاظ  ماما  یسک  هچ  سپ  تساجک  وا  دیناد  یمن  هک  يا  هنوگ  هب  دیدرگ  بیاغ  امش 

« .دمآ دهاوخ  هیآ  لیوأت  ًاعطق  هدماین و  زونه  هیآ  لیوأت  مسق  ادخ  هب  دروآ !؟ یم  امش  يارب  دنک ، یم  نایب  ار  یهلا 

لها دننام  سپ  ... (4) ؛)) نوُقِـساَف مُهنِم  ٌریثک  مُُهبُوُلق َو  تَسَقَف  ُدَـمَألا  ُمِهیَلَع  َلاَطَف  ُلبَق  نِم  َباَتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَتال  َو  - ))... 3
.دنتسه ناقساف  زا  اه  نآ  زا  يرایسب  دش و  یسق  ناشیاه  بلق  تشذگ و  اه  نآ  رب  ینالوط  تدم  هک  دیشابن  دوهی )  ) باتک

ص:123

ص 60. رثألا ، هیافک  يزارخ ، - 1
.30 (، 67  ) کلم - 2

ح 130. ب 32 ، ج 3 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، ّرح  - 3
.16 (، 57  ) دیدح - 4

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 162 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_123_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_123_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_123_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_123_4
http://www.ghaemiyeh.com


: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

يا ای  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تّما  يا  هک  تسا  نیا  لاعتم  دـنوادخ  دارم  تسا و  تبیغ  ناـمز  دَـمَأ »  » زا دارم  اـنامه  »
راچد تشذگ و  اه  نآ  رب  تبیغ  نامز  هک  دیـشابن  دوهی )  ) هدش هداد  اه  نآ  هب  باتک  نیا  زا  لبق  هک  یناسک  دننامه  هعیـش ، تعامج 
کـش زا  ار  هعیـش  لاعتم  دنوادخ  .رگید  ياه  نامز  هن  دشاب  یم  تبیغ  نامز  مدرم  دروم  رد  هیآ  نیا  لیوأت  سپ  .دندش  بلق  تواسق 

(1)« .تسا هدومن  یهن  یهلا  تّجح  رد 

تبیغ للع 

هراشا

هک تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  انامه  : » دندومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  یمـشاه  لضف  نب  هللا  دبع 
نیا موش ، ناتیادـف  مدرک : ضرع  ماـما  هب  سپ  .دریگ » یم  رارق  دـیدرت  کـش و  رد  یلطاـب  لـها  ره  نآ  رد  تسین و  نآ  زا  يا  هراـچ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ رطاخ  هب  تبیغ 

تبیغ ببـس  تهج و  دـشاب و  یم  دـندوب ، ناشیا  زا  لبق  هک  یهلا  ياـه  تجح  تبیغ  رد  تمکح  ناـمه  وا  تبیغ  تهج  تمکح و  »
داد ماجنا  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  هک  ار  هچ  نآ  تمکح  هک  يروط  نامه  .ترـضح  روهظ  زا  دـعب  رگم  ددرگ  یمن  صخـشم 

مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  يارب  ود ، نآ  ییادـج  ماگنه  ات  راوید  نآ  يانب  هچب و  رـسپ  نآ  نتـشک  یتشک و  ندومن  خاروس  ینعی 
یهلا و رارـسا  زا  تسا  يّرـس  لاعتم و  دنوادخ  هیحان ي  زا  تسا  يرما  تبیغ ،)  ) رما نیا  لضف ، دـنزرف  يا  .دـیدرگن  مولعم  نشور و 

ياهراک همه ي  هک  میریذـپب  دـیاب  تسا ، میکح  لجوّزع  دـنوادخ  میتسناد  هک  هاگ  نآ  لاعتم و  دـنوادخ  ياـه  بیغ  زا  تسا  یبیغ 
(2)« .دشابن مولعم  صخشم و  ام  يارب  نآ  تهج  ببس و  هچ  رگ  تسا  تمکح  ساسا  رب  دنوادخ 

میرادـن و نآ  زا  یعالطا  هک  تسا  يزیچ  تبیغ  یلـصا  تلع  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  نآ  لاثما  تیاور و  نیا  زا  هک  هچ  نآ 
وترپ زا  یتسه  هک  هاگ  نآ  ات  تسا  هدوبن  تبیغ  زا  نتـشادرب  هدرپ  رد  ام  حالـص  هک  تسا  هتفرگ  رارق  بیغ »  » قیداصم زا  تبیغ  تلع 

ددرگ و نشور  مظعا  ّرین  نآ  رون 

ص:124

.فلؤم همدقم ي  ص 32 ، تبیغ ، ینامعن ، - 1
ص 154. هئیضملا ، راونألا  بختنم  - 2

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 163 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_124_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_124_2
http://www.ghaemiyeh.com


نآ هب  هجوت  هک  تسا  هدـش  رکذ  تبیغ  يارب  ییاه  تمکح  تایاور  یخرب  رد  لاح  نیع  رد  اما  .دـننک  راکـشآ  ام  رب  ار  ناشتبیغ  زار 
: زا دنترابع  تبیغ  ياه  تمکح  زا  یخرب  .دشاب  یم  دیفم  اه 

تبیغ نامز  رد  مدرم  ناحتما  - 1

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تسا و هتفرگ  قلعت  نآ  هب  یهلا  تیـشم  هک  يزیچ  نامه  .تساه  ناسنا  ناـحتما  هاـگیاج  ترـضح ، تبیغ  هک  نیا  رد  تسین  یکـش  »
دهاوخ شناگدنب  زا  نینمؤم  يارب  ناحتما  هک  تسا  هدومرفن  يروآدای  شباتک  رد  لاعتم  دنوادخ  ایآ  .دـیامن  یم  اضتقا  ار  تحلـصم 

.دوب

، میدروآ نامیا  ام  دنیوگب  هک  نیمه  دنا  هتشادنپ  مدرم  ایآ   (1) ؛)) نُونَتُفیال مُه  اّنَمآ و  اُولوُقَی  نَأ  اوُکَرُتی  نَأ  ُساّنلا  َبِسَحَأ  _م *  لَأ ))
.دنریگ یمن  رارق  ناحتما  دروم  دنوش و  یم  اهر 

.دیآ یم  تسد  هب  باذع  نید  زا  نیجراخ  نانکش و  نامیپ  يارب  باوث و  ناحتما  رد  ناگدننکربص  يارب  سپ 

ات دیـشاب  دوخ  نید  بظاوم  دش ، بیاغ  مدـنزرف  نیمجنپ  هک  یماگنه  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  رگید  ییاج  رد 
(2)« .دنک یم  ناحتما  ار  شناگدنب  نآ  اب  دنوادخ  هک  تسا  ینومزآ  تبیغ  نیا  يارب  .دنکن  نوریب  نآ  زا  ار  امش  یسک 

ار اه  نطاب  اوسر و  ار  نایور  ود  دزاس و  یم  ادج  لطاب  زا  ار  قح  قفانم و  زا  ار  نمؤم  دـسفم ، زا  ار  حلـصم  هک  تسا  یلابرغ  ناحتما 
هلیسو نیدب  ات  هدمآ  ناهج  نیا  هب  دوخ  یگدنب  ّتیدوبع و  ندراذگ  شیامن  هب  يارب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .دزاس  یم  راکـشآ 
قّقُحم رما  نیا  زگره  دـشاب ، وا  هتـساوخ ي  دارم و  قفو  رب  ملاع  روما  رگا  دـبای ، هار  نیرب  تشهب  هب  دوش و  لـیان  یهلا  برق  ماـقم  هب 

هک هاـگ  نآ  اـما  .دـشاب  تاـجرد  نیرتـالاب  يارب  یگتــسیاش  تقاـیل و  یعّدـم  دـناوت  یم  سک  ره  تّماـیق  زور  رد  دــش و  دــهاوخن 
ناسنا دیآ و  یم  نایم  هب  ناج  لام و  زا  نتـشذگ  ياپ  ای  ددرگ  یم  حرطم  اه  یتخـس  دئادش و  رب  ربص  دنروآ و  یم  يور  تامیالمان 

.ددرگ یم  ادج  يرهاظ  نامیا  زا  یقیقح  نامیا  دروخ و  یم  مقر  وا  شزرا  دریگ ، یم  رارق  اه  یهار  ود  رس  رب 

ص:125

.2 (، 29  ) توبکنع - 1
ص 238. تبیغ ، یسوط ، - 2
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تبیغ تدم  لوط  رد  يرایسب  هچ  نانچ  تسا  یهلا  تاناحتما  نیرت  تخـس  زا  یکی  ددرگ  رت  ینالوط  هچ  ره  ًاصوصخ  تبیغ  رب  ربص 
، دنیآ نوریب  دنلبرس  هفیظو  هب  لمع  ربص و  اب  یهلا  ناحتما  نیا  رد  هک  یناسک  اما  .دندش  جراخ  میقتـسم  طارـص  زا  دندیرب و  قح  زا 

ناشیا هک  ارچ  دوب  دنهاوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  نیـشنمه  تشهب  رد  هدش و  لیان  تاجرد  نیرتالاب  هب 
: دنا هدومرف  دوخ 

يِوَذ ییاَقَفُر َو  نِم  کلذ  ُهَئاَدـعَأ  يِداَُـعی  ُهَئاـِیلوَأ و  ّیلَوَتَی  هِماـِیق و  َلـبق  ِِهتَبیَغ  یف  ِِهب  ُّمَتأَـی  َوُه  یتیب َو  لـها  َِمئاـق  َكَردَأ  نَِمل  یبوُط  »
تبیغ رد  هک  یلاـح  رد  دـنک  كرد  ارم  تیب  لـها  زا  مئاـق  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ   » (1) ؛» ِهَماـیقلا َموَی  َّیَلَع  یتـّما  ُمَرکَأ  ِیتَّدَوَم َو 
تّمایق زور  رد  یصخش  نینچ  .دشاب  نمشد  وا  نانمـشد  اب  تسود و  وا  ناتـسود  اب  دشاب و  هدومن  ادتقا  وا  هب  شمایق  زا  لبق  ترـضح 

« .دوب دهاوخ  نم  يارب  متّما  نیرت  یمارگ  ناتسود و  ناهارمه و  زا 

(2) .دنیامن یم  یفرعم  نامیا  نیرتدنمشزرا  ار  تبیغ  نامز  مدرم  نامیا  ترضح  يرگید  تیاور  رد  و 

: دنیامرف یم  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  یتیاور  شخب  نیا  ماتخ  نسح 

یّتح مُکِیتأَیال )  ) ِهللا اوُصَّحَمَت و ال و  یّتح  مُکِیتأَیال )  ) ِهللا .اوُزَّیَمَت ال و  یّتح  مُکِیتأَیال )  ) ِهللا ال و  ٍسأَی ، َدَعب  ّالِإ  مُکِیتأَیال  ِرمألا  اَذَه  َّنِإ  »
لماش مسق  ادخ  هب  .يدـیماان  زا  دـعب  رگم  دوش  یمن  امـش  لاح  لماش  جرف )  ) رما نیا  انامه   » (3) ؛» َدِعَس نَم  ُدَعسَی  یِقَش و  نَم  یِقـشَی 
صلاخ هک  نیا  ات  دوش  یمن  امـش  لاح  لماش  مسق  ادـخ  هب  قفانم ) زا  نمؤم   ) دـیوش هداد  صیخـشت  هک  نیا  اـت  دوش  یمن  امـش  لاـح 

هک یـسک  ددرگ  دنمتداعـس  دوب و  تخبدب  هک  یـسک  ددرگ  تخبدـب  هک  نیا  ات  دوش  یمن  امـش  لاح  لماش  مسق  ادـخ  هب  دـیدرگ و 
« .دوب دنمتداعس 

ناشیا ندرگ  رب  یسک  تعیب  ندوبن  - 2

شزاس يرگمتس  تردق  چیه  اب  یناهج  لدع  تموکح  بالقنا و  ییاپرب  هار  رد  هک  تسا  یگرزب  حلصم  نآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
.تسا ناملاظ  همه ي  اب  راکشآ  عطاق و  هزرابم ي  هب  رومأم  ناشیا  تایاور  قبط  .درک  دهاوخن 

ص:126

ص 318. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ح 8. ص 318 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ص 152. هئیضملا ، راونألا  بختنم  .ك.ر  - 3
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: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

تعیب دنک  مایق  یتقو  ام  مئاق  انامه   » (1) ؛» ُهَصخَـش ُبیغَی  ُهَتَدالو و  یفُخت  کلِذلف  ِهعیب  ِهُِقنُع  یف  ٍدَـحَِأل  نُکَی  َمل  َماَق  اذِإ  اَّنِم  َِمئاقلا  َّنِإ  »
« .ددرگ یم  بیاغ  اهرظن  زا  دشاب و  یم  ناهنپ  شتدالو  رطاخ  نیمه  هب  سپ  تسین  وا  رب  يدحا 

: دنیامرف یم  بوقعی  نب  قاحسا  تالاؤس  هب  خساپ  رد  زین  ترضح  دوخ 

َنِم ٍدَحَِأل  َهَعَیبال  ُجُرخَأ َو  َنیح  ُجُرخَأ  ّیِنِإ  ِِهناَمَز َو  ِهیِغاِطل  ٌهَعَیب  ِهُِقنُع  یف  تَعَقَو  دَـق  ّالِإ َو  مالـسلا  مهیلع  یئابآ  نِم  ٍدَـحَِأل  نُکَی  َمل  ُهَّنِإ  »
یتقو نم  اما  دنتـشاد ، ندرگ  رب  دوخ  نامز  توغاط  زا  یتعیب  هک  نآ  رگم  دندوبن  نم  ناردپ  زا  کی  چیه   » (2) ؛» یُِقنُع ِیف  تیغاَوَّطلا 

« .تسین مندرگ  رب  هنامز  ياه  توغاط  زا  يدحا  تعیب  منک ، مایق 

ندش هتشک  زا  سرت  ناج و  ظفح  - 3

قداص ماما  زا  دیوگ : یم  هرارز  .تسا  ندش  هتـشک  زا  سرت  تسا  هدـش  رکذ  ترـضح  تبیغ  يارب  هک  ییاه  تمکح  زا  رگید  یکی 
: دندومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع 

نآ ببس  مدرک : ضرع  .دیامن » مایق  هک  نیا  زا  لبق  تسا  یتبیغ  ام  مالـسلا  هیلع  مئاق  يارب  انامه   » (3) ؛» َموُقَی نَأ  َلبَق  ٌهَبیَغ  ِِمئاقِلل  َّنِإ  »
« .ندش هتشک  زا  سرت  : » دندومرف ترضح  تسیچ ؟

يدهم ترضح  تسه و  هدوب و  يا  هدازآ  ناسنا  ره  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  هنیرید ي  يوزرآ  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  هک  نیا  اب 
وا هَبعکلا » ِّبَر  ُتُزف و   » يابیز ياون  دمآ ، دورف  ناشکرابم  قرف  رب  ریـشمش  تبرـض  یتقو  هک  تسا  یماما  نامه  دـنزرف  مالـسلا  هیلع 

: دشاب یم  مهم  هلأسم ي  ود  دننامب ، هدنز  دنوشن و  هتشک  ات  دندش  بیاغ  ترضح  هک  نیا  تلع  اما  داد ، شزاون  ار  نایشرع  شوگ 

هب نمشد  تسود و  هک  نیا  تهج  هب  .دوب  توافتم  ًالماک  دوخ  زا  لبق  همئا ي  همه ي  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تیعضو  فلا )
هک یسک  دنتسناد  یم  هنیمز ، نیا  رد  ناوارف  تایاور  رابخا و  هطساو ي 

ص:127

ص 333. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص 152. ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2

ص 376. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
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يافلخ نیاربانب  ناشیا ، زج  تسین  یـسک  دنارتسگب ، یتیگ  روانهپ  هنحـص ي  رد  ار  تلادع  دـنکب و  ار  ملاظ  ملظ و  هشیر ي  تسا  انب 
.دننامب هدنز  دنداد  یمن  هزاجا  زگره  دندرک و  یمن  گنرد  ناشیا  لتق  رد  ینآ  هظحل و  روج 

يرگید ماما  دندیسر ، یم  تداهش  هب  رگید  همئا ي  رگا  .تسا  یهلا  هریخذ ي  نیرخآ  هللا و  هیقب  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ترـضح  ب )
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  لوسر  نانیـشناج  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  ّتیـشم  اما  ددرگ ، ناشیا  نیـشناج  هک  دوب 
ادـخ تّجح  زا  نیمز  دـندش ، یم  هتـشک  دوب و  رهاـظ  ماـما  رگا  تروص  نیا  رد   (1) .لیئارـسا ینب  يابقن  ددع  هب  دنـشاب ، رفن  هدزاود 

.تخیر یم  مه  رد  شنیرفآ  ماظن  دنام و  یم  یلاخ 

مدرم یسانشان  ردق  - 4

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  لبق  هناگ ي  هدزاـی  همئا ي  زا  مدرم  یـسانشان  ردـق  تبیغ  ياـه  تمکح  زا  رگید  یکی 
.دشاب یم 

هیآ ي لثم  یتایآ  اب  دیجم  نآرق  رد  نانآ  قح  رد  ار  هیـصوت  تیاهن  تشاذگ و  مدرم  رایتخا  رد  ار  دوخ  تّجح  هدزای  لاعتم  دنوادخ 
نیا هب  اـهنت  هن  مدرم  اـما  تشاد ، ناـیب  نآ  لاـثما  (3) و  هنیفـس تلزنم ، نیلقث ، ثیدـح  لثم  یتاـیاور  اـب  شلوسر  قیرط  زا  (2) و  هدوم

ره اذل  .تسا  هدش  تیب  لها  رازآ  ملظ و  هیـصوت ي  اه  نآ  هب  ایوگ  هک  دندومن  لمع  يا  هنوگ  هب  هکلب  دـندرکن ، یهجوت  اه  هیـصوت 
دنوادخ بضغ  دیسر ، هادفانحاورا  مظعألا  هللا  هیقب  یهلا  هریخذ ي  نیرخآ  هب  تبون  یتقو  .دندناسر  تداهـش  هب  يا  هنوگ  هب  ار  کی 

.دومن التبم   _ (4) دوب هداد  زین  ار  نآ  رادشه  ًالبق  هک  تبیغ _  تخس  تبیصم  الب و  هب  ار  نانآ  دیدرگ و  مدرم  لماش  لاعتم 

رَخآ َو ٌفُطل  _ُه  ُفُّرَصَت ٌفطل َو  ُهُدوُجُو  : » یسوط نیّدلا  ریصن  هجاوخ  موحرم  لوق  هب  يرآ ،

ص:128

.لوا لصف  ص 45 ، رثألا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  - 1
.23 (، 42  ) يروش - 2

.دعب هب  ص 381  داقتعالا ، دیرجت  حرش  رد  دارملا  فشک  .ك.ر  - 3
.30 (، 67  ) کلم - 4
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ماما مدـع  تسا و  يرگید  فطل  وا  ندوب  رهاـظ  لاـعتم و  دـنوادخ  هیحاـن ي  زا  مدرم  يارب  تسا  یفطل  ماـما  دوجو   » (1) ؛» اّنِم ُهُمَدَع 
« .تفرگ یمن  تروص  تبیغ  زگره  ّالا  میتسه و  ام  دوخ  نآ  ببس  تسا و  ام  دوخ  هیحان ي  زا  وا  تبیغ  ینعی 

رد ماما  روضح  نازیم  مالـسلا و  هیلع  موصعم  ماما  شریذپ  يارب  مدرم  یتاذ  ياه  یگتـسیاش  اه و  تیلباق  نایم  هک : نیا  مالک  لصاح 
هلـصاف یهلا  ياه  شزرا  زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تقایل  یگتـسیاش و  مدرم  هک  هزادـنا  ره  هب  دراد  دوجو  لباقتم  یطابترا  هعماـج 

هعماج رد  دوخ  روضح  زا  هتفرگ و  هلـصاف  هعماج  زا  دیآ ، یم  رامـش  هب  یهلا  تمحر  تاّیلجت  زا  یکی  هک  زین  موصعم  ماما  دنیریگب ،
َِکلَذ : )) دیامرف یم  میرک  نآرق  رگید  نایب  هب  .دشاب  تمحر  راوازـس  هک  دـیآ  یم  دورف  ییاج  رد  یهلا  تمحر  هک  ارچ  دـهاک ؛ یم 

هک ار  یتمعن  دنوادخ  هک  تسا  ببس  نادب  رفیک )  ) نیا  (2) ؛))...  مِهِسُفنَِأب ام  اوّرِیَُغی  یّتح  ٍموَق  یَلَع  اهَمَعنَأ  ًهمعن  ًاّرِیَغُم  ُکَی  َمل  َهللا  َّنَِأب 
.دنهد رییغت  دنراد  لد  رد  هچ  نآ  نانآ ، هک  نآ  رگم  دهد  یمن  رییغت  هتشاد ، ینازرا  یموق  رب 

ص:129

ص 362. رارسالا ، فشک  یسوط ، نیدلا  ریصن  هجاوخ  - 1
.53 (، 8  ) لافنا - 2
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شسرپ

؟ تسیچ تبیغ  موهفم  - 1

؟ تسا لوبق  لباق  ماما  يارب  ندش  هتشک  زا  سرت  ایآ  - 2

؟ تسیچ رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  ناحتما و  تنس  هطبار ي  - 3

؟ دیرب مان  ار  دنا _  هدش  تبیغ  تنس  لومشم  هک _  یهلا  ناربمایپ  زا  نت  دنچ  مان  - 4

شهوژپ ياه  هصرع 

.باّون یگدنز  یخیرات  یسررب  - 1

.يربک تبیغ  رصع  رد  هیقف  یلو  هاگیاج  - 2

(. فادها هنیشیپ و   ) تلاکو نامزاس  - 3

.مالک ملع  هاگدید  زا  تبیغ  - 4

.تایاور رد  تبیغ  - 5

ص:130
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عبانم یفرعم 

ص 267. ردص ، رقاب  دّمحم  دیس  يرغص ، يربک و  تبیغ  خیرات  - 1

.نارکمج سدقم  دجسم  تاقیقحت  دحاو  روهظ ، تبیغ _  تّماما _  - 2

.هبیغلا یف  عنقملا  همجرت ي  يدهلا ، ملع  یضترم  دیس  مالک ، ملع  هاگدید  زا  تبیغ  تاما و  - 3

.ینامعن تبیغ  - 4

.دعب هب  ص 85  یسوط ، تبیغ  - 5

ص 507. ج 2 ، همعنلا ،  مامت  نیدلا و  لامک  - 6

.يراّبج میکح ، يروشاع ، ییاقآ ، دیس  روپ  دوعسم  تبیغ ، رصع  خیرات  - 7

.یهللا تیآ  یقت  دمحم  همجرت  نیسح ، مساج  تبیغ ، رصع  یسایس  خیرات  - 8

ص:131
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بیاغ  ماما  يدوجو  تاکرب  متشه : سرد 

هراشا

ضیف هطساو ي   ü

ینیوکت تیاده   ü

یشخبدیما  ü

یشخب ّتینما   ü

سفن بیذهت   ü

هعیش نایک  ظفح   ü

تالاؤس هب  ییوگخساپ   ü

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترضح  رافغتسا  اعد و  زا  يدنم  هرهب   ü

ص:133
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 ... اّنِم ُلخَی  َمل  ّبیَغُم  نِم  َتنأ  یِسفَِنب 

يرایسب نهذ  هک  ینالوط  رایـسب  هقباس ي  اب  تسا  یلاؤس  ناشیا ، یـسدق  فاطلا  زا  ندش  دنم  هرهب  یگنوگچ  بیاغ و  ماما  هدیاف ي 
هللا یلص  مرکا  یبن  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تبیغ  ربخ  ندینـش  اب  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  .تسا  هدومن  لوغـشم  دوخ  هب  ار 

دنهاوخ وا  زا  يا  هدیاف  هرهب و  شنایعیش  ترـضح ، تبیغ  رد  ایآ  « ؛»؟ ِِهتَبیَغ ِیف  ُعافتنِإلا  ِِهتَعیِِـشل  ُعَقَی  لَهَف  : » دیـسرپ ملـس  هلآ و  هیلع و 
: دندومرف لوسر  ترضح  درب »؟

نآ هب  مسق  هلب ،  » (1) ؛» ٌباَحِّـسلا اهَلَّلَج  نِإ  ِسمّـشلِاب و  ِساّنلا  ِعاِفتناک  ِهِرُوِنب  َنُوئیِـضَتسَی  ِِهب َو  َنوُعِفَتنَی  مُهَّنِإ  ِهَُّوبُّنلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  ِيا و  »
مدرم يدنم  هرهب  دننامه  دنبای ؛ یم  ینشور  وا  رون  هب  دنوش و  یم  دنم  هرهب  وا  زا  شنایعیش  انامه  تخیگنارب ، توبن  هب  ارم  هک  یـسک 

« .دشاب هدناشوپ  ار  نآ  ربا  هک  هاگ  نآ  دیشروخ ، زا 

ناوت یم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  تسا ، هدوب  حرطم  هتـسویپ  هک  یتالاؤس  زا  یکی  ّتیودهم  ثحابم  نایم  رد  ادتبا  نامه  زا  ناس  نیدـب 
يرـشب تایح  رد  يریثأت  دـناوت  یم  تسا ، هتفرگ  رارق  تبیغ  هدرپ ي  سپ  رد  هک  یماما  ایآ  دـش ؟ دـنم  هرهب  بیاغ  ماما  تاـضویف  زا 

یم هک  دریگ  یم  جوا  هاـگ  نآ  هدـننک ، عناـق  بساـنم و  یخـساپ  نتفاـی  يارب  وـجو  تسج  هزیگنا ي  هک  نیا  هژیو  هـب  دـشاب ؟ هتـشاد 
.دنرامش یم  هدوهیب  يرما  ار  بیاغ  ماما  دوجو  تنس  لها  میونش ،

بترتم وا  يارب  يا  هدـیاف  هچ  دوش ، ناربج  اه  صقن  وا  هلیـسو ي  هب  ات  دوشن  رهاظ  ماـما  رگا  : » دـیوگ یم  یلزتعم  رابجلادـبع  یـضاق 
(2) !!!« دشابن نیمز  يور  رب  یتّجح  ًالصا  هک  نآ  ناِسب  تسا ،

ص:134

ح 4. ص 124 ، رثألا ، بختنم  یناگیاپلگ  ، یفاص  - 1
ص 57. ج 1 ، ینغملا ،»  » زا لقن  هب  ص 224 ، ج 2 ، تاهبش ، هب  خساپ  یسانش و  هعیش  یناوضر ، رغصا  یلع  - 2
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اهنت هک  تیفیک  نیا  هب  مدرم ، زا  ماما  ياـفتخا  هلأـسم ي  : » دـسیون یم  تنـس  لـها  روهـشم  ياـملع  زا  رگید  یکی  ینازاـتفت  نینچمه 
(1) !« تسا هدوهیب  يرما  افخ  رد  وا  تماما  تسا و  دیعب  ًاّدج  دشاب  نایم  رد  وا  زا  یمسا 

: تسا مسق  ود  رب  ماما  فیاظو  هیماما  هعیش ي  هاگن  رد  اّما 

رد ماما  روهظ  اـب  طـقف  هک  يروما  ینعی  دـشاب : یم  هعماـج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  روهظ  روضح و  مزلتـسم  هک  یفیاـظو  دـیاوف و  - 1
فیلاکت یهلا ، دودح  يارجا  نآرق ، نییبت  ریـسفت و  ماکحا و  نایب  یعامتجا ، تلادع  يرارقر  ب_ دـننام : دـنوش ، یم  ققحم  هعماج ،

 ... . لاملا و تیب  میسقت  عافد ، داهج و  دننام  یعامتجا 

نتخاس یلمع  يارب  یعنام  دناوت  یمن  تبیغ  هک  يروما  ینعی  دنـشاب : یم  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  رب  بترتم  هک  یفیاظو  دیاوف و  - 2
: ریز دراوم  دننام  .دشاب  نآ 

ضیف هطساو ي  لوا :

صقن چیه  قلاخ  رد  هچ  رگ  دشاب ، هتـشاد  یتقلخ  دومن  هدارا  لاعتم  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  هک ، دش  روآدای  ار  هتکن  نیا  دیاب  ادـتبا ، رد 
دوجو یگنهاـمه  تیخنـس و  لولعم  تلع و  نیب  دـیاب  ًـالوا  هک  ارچ  دوب  هطـساو  هب  دـنمزاین  قولخم  رد  اـما  تشادـن  دوجو  يزجع  و 

ریاس دوجو و  ضیف  يارب  اذل  دشاب  تابّبـسم  بابـسا و  ماظن  یتسه ، ماظن  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دنوادخ  تیـشم  ًایناث  دشاب و  هتـشاد 
رگید فرط  زا  دبای و  یّلجت  يدام  ناسنا  بلاق  رد  دـشاب و  طبترم  هدام  ملاع  اب  دـناوتب  یفرط  زا  هک  دوب  يا  هطـساو  هب  زاین  تاضویف 

طـسوت هک  يزیچ  نیلوا  هک  تسا  تهج  نـیمه  هـب  دـشاب  لاـعتم  قلاـخ  هـب  یتـسه  ملاـع  رد  دوـجوم  نـیرت  بّرقم  نـیرت و  کـیدزن 
تادوجوم ریاس  هب  دوجو  ضیف  نانآ  هطـساو ي  هب  دوب و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا ي  هبیط ي  راونا  دش ، قلخ  یتسه  راگدیرفآ 

(2) .دش هضافا 

یم تاقولخم  هب  وا  هطـساو ي  هب  تیادـه  ملع و  دوجو ، رون  تسا و  قولخم  قلاـخ و  نیب  ضیف  هطـساو ي  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما 
هنوگ نامه  تاقولخم  تسا و  ناهج  ناسنا و  شنیرفآ  ییاهن  فده  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  ناونع  هب  ترـضح  نآ  .دـسر 

.دنا جاتحم  نآ  هب  زین  تقلخ  ياقب  رارمتسا و  موادت ، رد  دنتسه ، ییاهن  فده  دنمزاین  دوخ  شیادیپ  رد  هک 

ص:135

ص 312. ج 5 ، دصاقم ، حرش  ینازاتفت ، - 1
ص 97 و ص 105. ج 1 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2
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دنراد دوخ  تایح  لوط  رد  هک  ار  ییاه  تمعن  مه  تسا و  ماما  هطـساو ي  هب  ناشدوجو  لصا  مه  ملاع ، تادوجوم  همه ي  نیارباـنب 
تسا و یقاب  وا  ياقب  هطساو ي  هب  ایند   » (1) ؛»...  يرَولا َقِزُر  ِِهنیِمَِیب  اَینُّدلا و  ِتَیَِقب  ِِهئاَقَِبب   » .دشاب یم  ماما  تکرباب  دوجو  هطساو ي  هب 

هنومن هک  هدـش  نایب  یبوخ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ینارون  نایب  رد  تقیقح  نیا  .دـنوش » یم  هداد  يزور  وا  تکرب  هب  تاقولخم 
.تسا رارق  نیا  هب  نآ  زا  ییاه 

: دنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالسلا ،  هیلع  داجس  ماما  فلا )

رـشتنم و ام  هلیـسو ي  هب  تمحر  و  لزان ، ام  هلیـسو ي  هب  ناراـب   » (2) ؛»...  ِضرَألا ِتاَـکََرب  ُجُرخَی  َهَمحَّرلا َو  ُرُـشنَی  َثیَغلا َو  ُلِّزَُنی  اَِـنب  »
 ... .« ددرگ یم  جراخ  ام  رطاخ  هب  نیمز  تاکرب 

نَع يِوُرن  ّانِإَف  ُتُلق : .ال  َلاَقَف : ٍماَمِإ ؟ ِریَِغب  ُضرَألا  یَقبَتَأ  َُهل : ُتُلق  : » َلاق مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  ِنَسَحلا  اـَبَأ  نَع  ِلیَُـضف  نب  دّـمَُحم  نَع  ب )
(3) ؛» .تَخاََسل اَذإ  یَقبَتال ؛ َلاَقَف : ِداَبِعلا ، یَلَع  وَأ  ِضرَألا  ِلهَأ  یَلَع  ُهللا  طخسَی  نأ  ّالِإ  ٍماَمِإ  ِریَِغب  یَقبَتال  اَهَّنَأ  مالسلا  هیلع  هللادبَع  ِیبَأ 

؟ دـنام یم  یقاب  تّجح  نودـب  نیمز  اـیآ  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  هب  دـیوگ : یم  لیـضف  نب  دـمحم 
نیا رگم  دنام  یمن  یقاب  تّجح  نودب  نیمز  هک  هدش  تیاور  ام  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدرک  ضرع  .هن  دندومرف : ترضح 
دوخ رد  ار  شلها  نیمز  تروص  نیا  رد  دنام ؛ یمن  یقاب  دندومرف : ماما  سپ  دـنک  بضغ  شناگدـنب  رب  ای  نیمز  لها  رب  دـنوادخ  هک 

« .درب دهاوخ  ورف 

َكَراَبَت َو َهللا  َّنِإ  ِهباَذَع ، ِّدَـشَِأب  ُهللا  ُمَُهبَّذََـعل  اِهلهَِأب َو  تَخاََسل  اّنم  ٍماَمإ  ِالب  ًاموَی  ُضرَألا  ِتَیَِقب  َول  : » َلاق مالـسلا  هیلع  رَفعَج  ِیبَأ  نع  ج )
اَذِإف مِهِرُهظَأ  َنَیب  انمُدام  ُضرَألا  ُمِِهب  َخیِـسَت  نأ  نِم  ٍنامَأ  ِیف  اُولاَزَی  َمل  ِضرألا  ِلهِأل  ِضرَألا  ِیف  ًانامَأ  هِضرَأ َو  ِیف  ًهّجُح  اَنلَعَج  یلاَـعَت 

(4) ؛» .َّبَحَأ َءاش َو  ام  ُهللا  ُلَعفَی  َُّمث  هیلإ  اَنعَفَر  مِهنَیب َو  نِم  اَِنب  َبَهَذ  مُهُرِظُنیال  مُهلِهُمیال َو  َُّمث  مُهَِکلُهی  نأ  ُهللا  َدارأ 

دنوادخ درب و  دهاوخ  ورف  ار  دوخ  لها  دنامب ، یقاب  ام  زا  یماما  نودب  يزور  نیمز  رگا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما 
ام زا  یسک  ات  هتسویپ  دومن و  دهاوخ  راچد  اه  باذع  نیرتدیدش  هب  ار  اه  نآ 

ص:136

.هلیدع ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
ح 22. ب 21 ، ص 393 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ح 2. ص 384 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
ح 14. ص 388 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 4
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، دنک كاله  ار  نانآ  هک  دنک  هدارا  دـنوادخ  هک  هاگ  نآ  سپ  .دوب  دـنهاوخ  ناما  رد  يدوبان  نتفر و  ورف  زا  دراد ، دوجو  اه  نآ  نیب 
داد دـهاوخ  ماجنا  دـهاوخب  هک  هنوگ  نآ  سپـس  درب  دـهاوخ  الاب  دوخ  يوس  هب  هتفرگ و  نانآ  ناـیم  زا  ار  اـم  دـهدن ، تلهم  ناـنآ  هب 

(.« تخاس دهاوخ  ور  ریز و  ار  نیمز  )

: دنیامرف یم  تبیغ  هرود ي  رد  ناشیا  زا  يدنم  هرهب  هوحن ي  هرابرد ي  ترضح  ینارون  دوجو  دوخ 

متبیغ راگزور  رد  نم  زا  يدـنم  هرهب   » (1) ؛» باحَّسلا راَصبألا  ِنَع  اَهتَبَّیَغ  اَذإ  ِسمَّشلِاب  ِعافتنالاکَف  یتبیَغ  یف  یب  ِعاـِفتنالا  ُهجَو  اـّمَأ  «َو 
« .تسا هدش  هدیشوپ  اه  مشچ  زا  اهربا  اب  هک  هاگ  نآ  تسا ، دیشروخ  زا  يدنم  هرهب  دننام 

: دیامرف یم  ثیدح  نیا  حرش  رد  یسلجم  هماّلع 

شنیرفآ ییاهن  فده  ییاغ و  للع  ناراوگرزب  نآ  اریز  دسر ؛ یم  قلخ  هب  ترضح  نآ  هلیـسو ي  هب  تیاده  ملع و  دوجو و  رون  - 1
رب ناراوگرزب  نآ  هب  لسوت  ناشیا و  تکرب  هب  اه  تفرعم  مولع و  سپ  .دیـسر  یمن  نارگید ، هب  یتسه  رون  دندوبن  نانآ  رگا  .دنتـسه 

.دوش یم  رود  نانآ  زا  اهالب  دوش و  یم  راکشآ  قلخ 

زا يرتـشیب  هدافتـسا ي  اـت  دور  راـنک  اـهربا  هک  دنـشک  یم  راـظتنا  دـننک و  یم  هدافتـسا  ربا  تشپ  باـتفآ  زا  مدرم  هـک  ناـنچمه  - 2
ضیف زا  ات  دننک  روهظ  ترـضح  نآ  هظحل  ره  هک  دنـشک  یم  راظتنا  تبیغ ، نامز  رد  ترـضح  نآ  یعقاو  نارظتنم  دـنربب ، دیـشروخ 

.دنربب يرتشیب  هرهب ي  ترضح ، نآ  سّدقم  دوجو 

.تسا هدرک  راکنا  ار  ربا  تشپ  دیشروخ  هک  تسا  نیا  دننامه  دیامن ، راکنا  ار  ترضح  نآ  دوجو  تبیغ ، نامز  رد  هک  یسک  - 3

هک تسا  یحلاصم  هب  انب  زین  ترـضح  نآ  تبیغ  نینچمه  دـشاب  یم  مدرم  حالـص  هب  دریگب ، رارق  ربا  تشپ  دیـشروخ  رگا  یهاگ  - 4
.دوش یم  راکشآ  روهظ  زا  دعب 

ياه لد  دـهد ، یم  يژرنا  رون و  نآ  هب  دوش و  یم  هناـخ  دراو  اـه  هرجنپ  اـه و  هنزور  رادـقم  هب  دیـشروخ  ینـشور  هک  ناـنچمه  - 5
هدوب و رود  هب  ینامسج  قیالع  تاوهش و  باجح  زا  هک  هزادنا  ره  مدرم ،

ص:137

ص 542. ج 2 ،  جاجتحا ، یسربط ، - 1
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(1) .دنوش یم  دنم  هرهب  ماما  تیاده  رون  زا  دشاب ، زاب  دنوادخ  تفرعم  يوس  هب  نانآ  لد  بلق و  زا  ییاه  هنزور 

ینیوکت تیاده  مود :

هراشا

: تسا هنوگ  ود  رب  تیاده 

یعیرشت تیاده  فلا )

ناشن قیرط و  هئارا ي   » حالطصا رد  دریگ و  یم  تروص  ینامـسآ  ياه  باتک  ندش  لزان  ناربمایپ و  نداتـسرف  قیرط  زا  تیاده  نیا 
: دراد هراشا  تیاده  عون  نیا  هب  ناسنا )  ) رهد هروس ي  هیآ ي 3  .دوش  یم  هدناوخ  هار » نداد 

دریذـپ و تیادـه  دـهاوخ  لاح ، میداد  ناشن  ناسنا  هب  ار  تداعـس  هار  ام  تقیقح  هب  ًاروُفک ؛)) اّمِإ  ًارِکاش و  اّمِإ  َلیبَّسلا  ُهاَنیَدَـه  اـّنِإ  ))
.دیامن نارفک  ار  نآ  هاوخ  دراذگب  ار  تمعن  نیا  رکش 

ینیوکت تیاده  ب )

هب تیاده  عون  نیا  زا  حالطـصا  رد  هک  تسا  دصقم  هب  ندناسر  .دوش   یم  هدناوخ  بولطملا  یلا  لاصیا  تروص  هب  تیاده  عون  نیا 
.دوش یم  ریبعت  زین  ینطاب  تیاده 

هک تسا  نیا  رد  نخس  اما  دشاب  یم  مدرم  ییامنهار  داشرا و  یعیرشت و  تیاده  مالـسلا  مهیلع  ایـصوا  ایبنا و  همه ي  یلـصا  تلاسر 
.دراد همادا  نانچمه  قیال  دارفا  يارب  تسا و  تماما  تانوئش  نیرتمهم  زا  تقیقح  هار  ناگدنیوپ  زا  يریگتسد  دارفا و  ینطاب  تیاده 

، تسا تماما  نوئـش  زا  هک  یتیاده  : » دنیامرف یم   (2) هرقب هروس ي  هیآ ي 124  لیذ  رد  نازیملا  ریـسفت  رد  ییابطابط  هماـّلع  موحرم 
تـسین توبن  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  ماما  هک  دندقتعم  ناشیا  .قیرط » هئارا ي  فرـص  هن  تسا  بولطملا  یلا  لاصیا  ینیوکت و  تیاده 

هک یلاح  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  و 

ص:138

صص 271 و 272. رثألا ، بختنم  یناگیاپاگ ، یفاص  - 1
درک شیامزآ  ار  میهاربا  شراگدرورپ  هک  یماگنه  و  ...ًاماَمإ ؛  ِساّنلل  َُکلِعاَج  ّینِإ  َلاَق  َّنُهَمَتأف  ٍتاَِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاَربِإ  یَلَتبا  ِذِإ  َو  - 2

.مداد رارق  ماما  مدرم  يارب  ار  وت  نم  انامه  تفگ : دنوادخ  دناسر  نایاپ  هب  ار  اه  نآ  سپ 
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رد لاعتم  دنوادخ  اجک  ره  هک : دـننک  یم  هفاضا  ناشیا  .دوش  یم  هداد  وا  هب  تماما  هدژم ي  ددرگ ، یم  لزان  وا  رب  یحو  تسا و  یبن 
هیآ ي 72 رد  .تسا  هتفرگ  رارق  شرانک  رد  ریسفت  ناونع  هب  ادخ » رما  هب  تیاده   » نآ رانک  رد  هتخادرپ ، تماما  ثحب  هب  دیجم  نآرق 

: دیامرف یم  زین  ایبنا  هروس ي  و 73 

مالـسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  اَنِرمَِأب ؛))...  َنوُدـهَی  ًهَِّمئَأ  مُهاَنلَعَج  َو  نیِحلاَص   اَنلَعَج  ًاـّلُک  ًهِلفاـَن َو  َبوُقعَی  َقاَحـسِإ َو  َُهل  اَـنبَهَو  َو  ))
تیادـه ام  نامرف  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  نانآ  میداد و  رارق  ناگتـسیاش  زا  ار  اه  نآ  همه ي  میدیـشخب و  ار  بوقعی  قاحـسا و 

، تسین تیادـه  قلطم  ینعم  هب  نآرق  هاگدـید  زا  تماما  هجیتن  رد  .تسا  هدـش  یفرعم  هّمئا » «، » اَنِرمَِأب َنوُدـهَی   » قادـصم هک  دـننک ... 
یم تیادـه  ار  نارگید  تسوا  هارمه  هک  یتوکلم ، رما  کی  اب  ماما  دریگ و  یم  تروص  یلاعت  قح  نامرف  هب  هک  تسا  یتیادـه  هکلب 

: مییوگ یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  باطخ  یترایز  رد   (1) .ددرگ یمن  بوسحم  تیاده  عون  نیا  يارب  یعنام  چیه  تبیغ ، دنک و 

یم تیاده  وا  هطـساو ي  هب  ناگدش  تیاده  هک  ییادـخ  رون  رب  مالـس   » (2) ؛» نوُدَتهُملا ِِهب  يدَـتهَی  يذـّلا  ِهللا  َرُون  ای  َکیلع  ُمالَّسلا  »
« .دنوش

هک تسین  نیا  زج  ادنوادخ ! : » دنیامرف یم  ناشیا  .تسا  هدش  میسرت  ابیز  رایسب  تماما  هاگیاج  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ینارون  نایب  رد 
یب دشاب ، ناهنپ  مدرم  زا  وا  يرهاظ  دوجو  هچرگا  .دوش  نومنهر  وت  نییآ  يوس  هب  ار  قلخ  ات  دشاب  نیمز  رد  وت  يوس  زا  یتّجح  دیاب 

(3)« .دننک یم  لمع  نآ  ساسا  رب  اه  نآ  تسا و  هدنکارپ  نینمؤم  ياه  لد  رد  وا  بادآ  میلاعت و  کش 

یشخب دیما  مّوس :

.تسا اهدیما » تیاهن  يا   » (4) ؛» ایاجَّرلا یَهَتنُم  ای   » دنوادخ ياه  مان  زا  یکی 

ص:139

.دعب هب  ص 304  ج 14 ، دعب / هب  ص 267  ج 1 ، نازیملا ، ریسفت  ییابطابط  همالع  - 1
.هعمج زور  رد  رمألا  بحاص  ترضح  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 2

ص 463. ج 3 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، ّرح  - 3
.هریبک شوج  ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 4
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هیلع هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  .تسین  هدیشوپ  یسک  رب  هعماج  درف و  تیقّفوم  تداعس و  رد  دیما  زیگنا  تفگـش  یتایح و  شقن 
: دنیامرف یم  مّلسو  هلآو 

(1)« .تشاک یمن  یتخرد  یسک  داد و  یمن  ریش  ار  دوخ  دنزرف  يردام  دوبن  دیما  رگا  »

یم دنویپ  یتخانـش  هب  دیما  اج  نیا  رد  .دنک  هیـصوت  ار  نوکـس  هک  تسین  دـکار  يدـیما  مینک ، یم  وگو  تفگ  نآ  زا  ام  هک  يدـیما 
هلیـسو هب  خیرات  زا  ههرب  کی  رد  نآ  رولبت  ناسنا و  تعیبط  رد  یتیعقاو  زا  ربخ  تاجن -  هب  دیما  .دـنیرفآ  یم  شالت  رون و  هک  دروخ 

.تسا هنالوئسم  یتکرح  هدنزاس و  يرّکفت  درمربا - کی  ي 

هب داقتعا  .تسا  هتفرگ  هدـهع  هب  یناسنا  شطع  نیا  عفر  رد  ار  لمع  راکتبا  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم  ماـما  هب  داـقتعا  هضرع ي  اـب  عّیـشت 
(2) ؛» هِراـظتنِإل ُهنَع  َجُِّرف  دَـقَف  ِرمـألا  اَذـه  َفَرَع  نَم   » .دـناشوپ یم  تیعقاو  ساـبل  ار  ناـسنا  یقیقح  ياـه  ناـمرآ  هـک  يدرم  يربـهر 

« .تسا هدش  لصاح  جرف  شراظتنا  هطساو ي  هب  وا  يارب  دشاب  هتخانش  ار  دصقم  نیا  سکره  »

دیما زج  يزیچ  تسا ، هدوب  هعیـش  يرادیاپ  زمر  گنرین ، رکم و  هئطوت و  ینمـشد و  همه  نآ  اب  عّیـشت ، خیرات  لوط  رد  هچ  نآ  يرآ ،
هک يدهم  کی  هب  داقتعا  اب  دوجوم  يدهم  هب  داقتعا  اّما  دنراد ، مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  داقتعا  زین  تنـس  لها  هچرگ  تسین ؛

.تسین هسیاقم  لباق  زگره  دنک ، یم  روهظ  یبسانم  تقو  رد  دیآ و  یم  ایند  هب  دهاوخب  دنوادخ  تقو  ره 

: دنیامرف یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رصع  ماما  فیرش  دوجو 

لاح هب  ار  امش  زگره  ام   » (3) ؛» ءادعألا ُمکَمَلَطصا  ءاوّأللا و  مکب  لَزَنل  ِکلذال   َْول  مکِرکِذل َو  َنیِساَنال  مِکتاعارُِمل َو  َنیلِمْهُم  ُریَغ  ّانإ  »
امـش هب  یناوارف  ياهالب  اه و  یتخـس  ًامتح  ام ) هتـسویپ ي  تیانع   ) دوبن رگا  میا و  هدربن  دای  زا  ار  امـش  زگره  میا و  هدرکن  اهر  دوخ 

« .دندرک یم  دوبان  ار  امش  نانمشد  دیسر و  یم 

شومارف ار  نامماما  ام  هک  نیا  زا  رتالاب  يراسمرش  هچ  دننک و  یمن  شومارف  ار  ام  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  نیا  زا  رتالاب  يدیما  هچ 
.میا هدرک 

ص:140

هملک 936. ص 189 ، هحاصفلا ، جهن  - 1
ج 3. ص 198 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 2

ص 323. ج2 ، جاجتحا ، یسربط ، - 3
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یشخب تّینما  مراهچ :

هعومجم ي رد  یهلا  تّجح  ماما و  دوجو  ام ، نایاوشیپ  تایاور  رد  .تسا  یگدنز  ياه  هیامرـس  نیرت  یلـصا  زا  ّتینما  دیدرت  نودـب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نآرق  .تسا  هدش  هدرمـش  نآ  لها  نیمز و  ّتینما  لماع  ناونع  هب  شنیرفآ ، ناهج 

: دیامرف یم  ملس  و 

هب ار  اه  نآ  زگره  دـنوادخ  یتسه ، ناشیا  ناـیم  رد  وت  هک  یناـمز  اـت  اـم ) لوسر  يا   ») (1) ؛)) مهِیف َتنأ  مهبِّذَُـعِیل و  هللا  َناک  اَـم  َو  ))
« .درک دهاوخن  راتفرگ  باذع 

: مینک یم  یسررب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد  ار  ماما  یشخب  ّتینما  ریز  رد 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  فلا )

نادنزرف زا  هّمئا  هطساو ي  هب  لاعتم  دنوادخ   »... (2) ؛» َءالَبلا ُمُهنَع  هللا  ُفِرصی  مِِهب  مُهُؤاعد َو  ُباجَتـسی  مِِهب  َكِدلُو ، نِم  ُهَمئألا  » ... 
« .دنک یم  فرطرب  نانآ  زا  ار  الب  دناسر و  یم  تباجا  هب  ار  نانآ  ياعد  وت ،

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ب )

« .دنادرگ یم  فرطرب  امش  زا  ار  باذع  ام  هطساو ي  هب  دنوادخ  هک  میتسه  یناسک  ام   » (3) ؛» باذعلا ُمُکنَع  ُفِرصَی  اِنب  َنیّذلا  ُنحن  »

: دنا هدومرف  رگید  ییاج  رد  و 

اه باذع  نیرتدیدش  هب  مدرم )  ) ار نانآ  دنوادخ  ِباذَعلا  ِّدشأب  ُهللا  ُمَهبَّذـَعل  دـنامب  یلاخ  ادـخ  تّجح  ماما و  زا  نیمز  زور  کی  رگا  »
(4)« .دیامن یم  التبم 

: دنیامرف یم  یتیاور  رد  زین  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  فیرش  دوجو  ج )

لها ناما  ناگراتس  هک  نانچمه  متـسه ، نیمز  لها  ناما  نم  انامه   » (5) ؛» ِءامَّسلا لهِأل  ٌنامأ  موجُّنلا  َّنأ  امَک  ِضرألا  ِلهأل  ٌناـمأ  ّینإ  »
« .دنا نامسآ 

: دنراد یم  نایب  رگید  یتیاور  رد  نینچمه 

ص:141

.33 (، 8  ) لافنا - 1
ص 238. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ح 20. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
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ح 14. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 4
ص 239. ح 2 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 5
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دنوادخ نم  هطساو ي  هب  متـسه  ربمایپ  نایـصو  متاخ  نم   » (1) ؛» یتعیـش یلهأ و  نَع  ِءالبلا  َّلجوّزع  هللا  ُعَفدی  یب  ُءایـصوألا  ُمَتاخ  انأ  »
« .دنک یم  رود  منایعیش  هداوناخ و  زا  ار  الب 

سفن بیذهت  مجنپ :

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

دـنوادخ و هک  دـینادب ) یلو   ) دـینک لمع  وگب  مدرم  هب  ربمایپ ) يا   ») (2) ؛)) نُونمؤملا ُهلوسَر و  مکَلَمَع َو  هللا  َيرَیَـسَف  اولَمعا  لـُق  َو  ))
« .دننیب یم  ار  امش  ياهراک  نانمؤم  ملس و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

: دنیامرف یم  هیآ  نیا  رد  نونمؤم »  » هملک ي هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رادرک و هتفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  رانک  نآرق ، رد  دنتسه و  نامدرم  لامعا  رگ  هراظن  هک  ناشیا -  « ؛» ُهَِمئألا ُمُه  »
« .دنشاب یم  هیلع  هللا  مالس  موصعم  ناماما  دننیب -  یم  ار  ناگمه  راتفر 

هیلع نامز  ماما  تراظن  .دراد  یم  او  دوخ  ياهراک  حالـصا  هب  ار  ام  ددرگ  یم  هضرع  ترـضح  رب  اـم  لاـمعا  هک  بلطم  نیا  هب  هجوت 
: تسا تروص  ود  هب  نایعیش  لامعا  رب  مالسلا 

.دسر یم  ناشیا  تمدخ  هب  ام  لامعا  همان ي  هبنشود  ره  ناشیا : هب  لامعا  هضرع ي  فلا )

.تسام ياهراک  رظان  دهاش و  تبیغ  هدرپ ي  سپ  زا  راوگرزب  نآ  لامعا : رب  ندوب  دهاش  ب )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

 ... .« دوش یم  هضرع  نم  رب  ماش  حبص و  ره  امش  لامعا  هک  مسق  ادخ  هب   » (3) ؛» ٍهلیل ٍموی و  ِّلُک  یف  َّیَلَع  ُضَرُعتل  مَُکلامعأ  َّنإ  ِهللا  «َو 

بسک يارب  دشاب  يا  همّدقم  دناوت  یم  ترـضح  ریخ  ياعد  زا  يدنم  هرهب  سفن و  بیذهت  ریـسم  رد  تکرح  دنمـشزرا و  هجوت  نیا 
.تقایل تیلباق و 

ص:142

ص 171. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
.105 (، 9  ) هبوت - 2

ص 319. همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 182 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_142_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_142_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_142_3
http://www.ghaemiyeh.com


هعیش نایک  ظفح  مشش :

دوخ جوا  هب  ناریا  مولظم  ّتلم  هب  نانمـشد  موجه  تالمح و  سور ، سیلگنا و  طسوت  ناریا  لاغـشا  مّود و  یناهج  گنج  نارود  رد 
مالـسلا هیلع  رـصع  ماـما  هب  یبـش  .دوب  هعیـش  عاـضوا  نارگن  ناـشیرپ و  رایـسب  ینییاـن  یمظعلا  هللا  تیآ  تهج  نیمه  هب  .دوب  هدیـسر 

لاح رد  هک  دندید  ار  ناریا  هشقن  لکـش  هب  یگرزب  راوید  ایؤر  ملاع  رد  دنتفر ، باوخ  هب  لسوت  هیرگ و  لاح  رد  دندیدرگ و  لسوتم 
دندروآ و فیرـشت  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  دندید  لاح  نیا  رد  دنا ...  هتـسشن  نآ  ریز  هچب  نز و  يا  هّدـع  تسا و  طوقس 
، تسام هناخ ي  هعیـش  اج  نیا  : » دـندومرف دـنداد و  رارق  شدوخ  ياج  رـس  ار  نآ  هتفرگ و  راوید  نآ  فرط  هب  ار  ناـشکرابم  تشگنا 

(1)« .میراد یم  شهگن  .دنک  طوقس  میراذگ  یمن  ام  یلو  تسه  رطخ  دوش ، یم  مخ  دنکش ، یم 

زا ار  تقبس  يوگ  اج ، نآ  نایعیش  اب  ینمشد  رد  شریزو  هک  درک ، یم  تموکح  نیرحب  رب  یبصان  ییاورنامرف  هتشذگ ، راگزور  رد  »
و هللا ، الا  هلا  ـال  دوب : هتـسب  شقن  نآ  تسوپ  رب  اـه  هژاو  نیا  هک  داد ، شتـسد  هب  يراـنا  دـش و  دراو  وا  رب  ریزو  يزور  .دوب  هدوبر  وا 
راکـشآ و يا  هناشن  نیا ، تفگ : ریزو  هب  دـش و  تفگـش  رد  رایـسب  نآ  ندـید  زا  اورنامرف  .هللا  ءافلخ  یلع ، نامثع و  رمع و  رکبوبا و 
ار نانآ  دیاب  نم ، رواب  هب  داد : خـساپ  ریزو  تسیچ ؟ نیرحب  نایعیـش  هرابرد ي  وت  رظن  .تسا  عّیـشت  بهذـم  نالطب  رب  دـنمورین  یلیلد 

یم ّریخم  زیچ  هس  نایم  ار  نانآ  دنـشک ، تسد  دوخ  بهذـم  زا  هک  دـنتفریذپن  رگا  .میهد  هئارا  ناشیا  هب  ار  هناشن  نیا  مینک و  رـضاح 
هب ار  ناشلاوما  ریـسا و  ار  ناشنادـنزرف  ناـنز و  هتـشک و  ار  ناـشنادرم  - 3 دـنهدب ؛ هیزج  - 2 دنروایب ؛ هدـننک  عناق  یخـساپ  - 1 مینک :

.میرب یم  تمینغ 

نیا يارب  رگا  تفگ : داد و  ناشن  ناشیا  هب  ار  رانا  هاگ  نآ  .دـناوخارف  دوخ  دزن  ار  هعیـش  نادنمـشناد  تفریذـپ و  ار  وا  يأر  اورناـمرف 
نادنمشناد .دیهدب  هیزج  دیاب  هک  نیا  ای  مینک و  یم  ریـسا  ار  ناتنادنزرف  نانز و  میـشک و  یم  ار  امـش  دیرواین ، نشور  یلیلد  هدیدپ ،

ناحلاص زا  رفن  هد  دوخ ، نایم  زا  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوارف  يوگ  تفگ و  زا  سپ  نانآ  .دنتـساوخ  تلهم  وا  زا  زور  هس  هعیش ،
بـشما وت  دنتفگ : رفن  هس  نآ  زا  یکی  هب  دـندیزگرب و  ار  رفن  هس  زین  رفن  هد  نیا  نایم  زا  هاگ  نآ  .دـننیزگرب  ار  نیرحب  ناراگزیهرپ  و 

اریز .سرپب  ار  تبیـصم  نیا  زا  ییاهر  هار  وا ، زا  نک و  هثاغتـسا  فیرـشلاو  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  هب  ورب و  ارحـص  يوس  هب 
ناشیا

ص:143

ص 315. تیاکح 151 ، بالط ، املع و  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تایانع  یناهفصا ، یقاب  رقابدمحم  - 1
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.درکن تفایرد  یخساپ  زین  وا  دنداتسرف و  ار  مّود  رفن  زین  مّود  بش  .دینشن  یخساپ  یلو  درک  نینچ  درم  نآ  .تسام  بحاص  ام و  ماما 
نوچ .درک  کمک  تساوخرد  ترضح ، زا  يراز  هیرگ و  اب  تفر و  ارحص  هب  وا  .دنداتسرف  نابایب  هب  ار  یـسیع  نب  دّمحم  رخآ ، بش 

نوریب نابایب  يوس  هب  ارچ  منیب و  یم  لاح  نیا  هب  ار  وت  ارچ  یـسیع ! نب  دّمحم  : » دیوگ یم  وا  هب  باطخ  يدرم  دینـش  دش ، بش  رخآ 
بحاـص منم  یـسیع ! نب  دّـمحم  : » دومرف درم  نآ  .دراذـگ  او  دوـخ  لاـح  هب  ار  وا  هک  درک  شهاوـخ  یـسیع  نب  دّـمحم  يا »؟ هدـمآ 

يزاین نم  نتفگ  هب  دـیناد و  یم  ارم  ناتـساد  دـینامّزلا ، بحاص  امـش  رگا  تفگ : یـسیع  نب  دّـمحم  .وگزاب  ار  دوخ  تجاح  .نامّزلا »
امـش يرآ ، درک : ضرع  .يا » هدمآ  اجنیا  هب  تسا  هدش  دراو  امـش  رب  هک  یتبیـصم  نآ  لیلد  هب  وت  .ییوگ  یم  تسار  : » دومرف .تسین 

نآ هناخ ي  رد  یـسیع ! نب  دّمحم  يا  : » دـندومرف ترـضح  نآ  سپ  .دـیتسه  ام  هانپ  ماما و  امـش  تسا و  هدیـسر  ام  رب  هچ  دـیناد  یم 
درک فصن  ار  نآ  تخاس ، رانا  لکش  هب  یبلاق  لگ  زا  وا  دوب ، هدیـسر  هزات  تخرد  ياهرانا  هک  یماگنه  .تسا  يرانا  تخرد  ریزو ،

نآ نایم  رد  رانا  نوچ  .تسب  ار  نآ  تشاذـگ و  دوب  کچوک  هک  رانا  يور  رب  ار  بلاـق  سپـس  .تشون  ار  هلمج  نیا  نآ ، ناـیم  رد  و 
هناخ رد  ار  وت  خـساپ  نم  هک  ییوگ  یم  وا  هب  يور و  یم  اورنامرف  دزن  ادرف  .تسب  شقن  نآ  يور  رب  اه  هژاو  نآ  دـش ، گرزب  بلاـق 

نآ رد  لگ  بلاق  هک  تفای  یهاوخ  يدیفـس  هسیک  .ورب  اج  نـالف  هب  ریزو  زا  شیپ  دـیتفر ، ریزو  هناـخ ي  هب  نوچ  .مهد  یم  ریزو  ي 
مین ود  ار  رانا  نوچ  هک  تسا  نیا  ام  رگید  هزجعم ي  هک  وگب : اورنامرف  هب  هک  نیا  رگید  هناشن ي  .هدب  ناشن  اورنامرف  هب  ار  نآ  .تسا 
زور .تشگزاب  نایعیش  دزن  هب  دش و  نامداش  رایسب  نانخس  نیا  زا  یسیع  نب  دّمحم  .تسین » نآ  رد  يزیچ  رتسکاخ  دود و  زج  دینک ،

اب اورنامرف  .تشگ  راکشآ  دندوب ، هدومرف  فیرـشلاو  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  هچ  نآ  ره  دنتفر و  اورنامرف  شیپ  نانآ  رگید ،
(1)« .دندناسر لتق  هب  ار  رگ  هلیح  ریزو  داد  روتسد  دیورگ و  عّیشت  هب  هزجعم  نیا  ندید 

تالاؤس هب  ییوگ  خساپ  متفه :

هچ رگا  تبیغ  ناـمز  رد  .تسا  یهلا  رارـسا  موـلع و  يراد  هـگن  ظـفح و  مالـسلا  هـیلع  ناـمز  ماـما  يدوـجو  تاـکرب  زا  رگید  یکی 
ياه هار  هب  یهلا  مولع  ندعم  نآ  یلو  تسین ، نکمم  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  رـضحم  زا  هبناج  همه  هدافتـسا ي  میقتـسم و  یـسرتسد 

.دنک یم  زاب  نایعیش  يرکف  یملع و  تالکشم  زا  هرگ  فلتخم 

ص:144

.178 - 180 صص ج52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  ص 556 / بقاّثلا ، مجنلا  همجرت ي  يرون  ، ثّدحم  - 1
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يدرم بش  تولخ  رد  مدید  مدوب ؛ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نحـص  رد  بش ، رخآ  ياه  تعاس  رد  هک : دنک  یم  لقن  ماّلع  ریم  دیس 
برد هب  وا  .مدوب  وا  بقارم  مدادن و  ناشن  وا  هب  ار  دوخ  .تسا  یلیبدرا  سّدقم  مدـید  مدـش ، کیدزن  وا  هب  دـیآ ؛ یم  دـقرم  يوس  هب 

مرح زا  سپس  دز و  یم  فرح  یسک  اب  اّما  دش ، مرح  دراو  يو  دش و  هدوشگ  برد  وا  ندیـسر  اب  اّما  دیـسر ، دوب -  هتـسب  هک  مرح - 
تـشپ زا  دنیبن -  ارم  هک  يروط  هب  زین -  نم  درک و  تکرح  هفوک  دجـسم  يوس  هب  یلیبدرا  سّدقم  .دش  هتـسب  اه  برد  دش و  جراخ 
فجن يوـس  هب  سپـس  درک و  گـنرد  یتّدـم  تـفر و  تداهـش  بارحم  يوـس  هـب  دـش ؛ هفوـک  دجـسم  دراو  .مدرک  تـکرح  وا  رس 

؟ ینک یم  هچ  تفگ : .يرآ  مداد : خساپ  یتسه ؟ وت  ماّلعریم  دومرف : دش و  نم  هّجوتم  وا  تفرگ ؛ ما  هفرـس  هار ، هنایم ي  رد  .تشگرب 
هچ نآ  زا  ارم  دـنگوس ، ربق  نیا  بحاص  هب  ار  امـش  .مدوب  امـش  اـب  نونک  اـت  ـالوم ، مرح  هب  امـش  دورو  تاـظحل  ناـمه  زا  نم  متفگ :
وا مداد ، دّهعت  .میوگ  یم  وت  هب  ار  تقیقح  ییوگن ، یـسک  هب  ما  هدـنز  ات  ینک  دّـهعت  رگا  تفگ : دـیزاس ! ربخ  اب  هدـمآ  شیپ  ناتیارب 

هدوشگ اهرد  مدیـسر ، مرح  هب  هک  یماگنه  مریگب ؛ خساپ  الوم ، دـنلب  حور  زا  مدـمآ  یهقف  یملع - هدـیچیپ ي  لیاسم  رد  نم  تفگ :
هب سرپب ! تسوت -  نامز  ماما  هک  مالـسلا -  هیلع  يدهم  زا  ار  دوخ  لاؤس  هفوک ، دجـسم  ورب  هک  دمآ  ربق  بناج  زا  ییادـن  یلو  دـش ؛

خساپ ناشیا  مدیسرپ و  ار  دوخ  تالاؤس  دندرک ؛ یم  شیاین  اج  نآ  ترضح ، .متفر  بارحم  کیدزن  مدمآ ؛ هفوک  دجـسم  هب  تعرس 
(1) .مدرگ یمرب  شیوخ  هناخ ي  هب  کنیا  .دنتفگ 

مالسلا هیلع  ترضح  رافغتسا  اعد و  زا  يدنم  هرهب  متشه :

دننامه مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  .دشاب  یم  ترـضح  رافغتـسا  اعد و  زا  نینمؤم  يدـنم  هرهب  ترـضح ، يدوجو  تاکرب  زا  رگید  یکی 
لومشم ار  نانآ  دهاوخ و  یم  دنوادخ  زا  ار  نانآ  یلاعت  دشر و  هدوب و  نینمؤم  رکف  هب  هتـسویپ   (2)« نابرهم يردام  زوسلد و  يردپ  »

.دیامن یم  دوخ  ریخ  ياعد 

ایآ : » دندومرف ماما  .دینک  اعد  ما  هداوناخ  نم و  يارب  هک  دنک  یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هب  نابأ  نبا  هللادبع 
(3)« .دوش یم  هضرع  ام  رب  امش  لامعا  بش  زور و  ره  مسق  ادخ  هب  مهد ؟ یمن  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  ینک  یم  رکف 

ص:145

ص 175. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم  ، همالع  - 1
ص 200. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 2

ح 4. ص 219 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 3
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ماگنه اعد و  وا  رتشیب  قیفوت  يارب  نمؤم  همان ي  رد  ریخ  لامعا  ندـید  اـب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  رب  لاـمعا  هضرع ي  ماـگنه  يرآ 
لاعتم دنوادخ  زا  هبدن  ياعد  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دنیامن و  یم  تیاده  ترفغم و  بلط  وا  يارب  یهاتوک  تیصعم و  ندید 

: میهاوخ یم 

گرزب تمعن  ایادـخ  « ؛» كَدـنع ًازوف  َِکتمحَر و  نِم  ًهَعَـس  هب  ُلاننام  ُهَریخ  ُهَئاعُد و  ُهَتَمحَر و  ُهَتَفأر و  اَنل  بَهو  ُهاـضِِرب  اـنیلَع  ُننما  «و 
وت و هدرتسگ ي  تمحر  هب  ات  نک  اطع  ام  هب  ار  وا  ریخ  ياعد  تمحر و  ینابرهم و  نادرگ و  اـم  لاـح  لـماش  ار  ترـضح  يدونـشخ 

« .میدرگ لیان  ترضحم  رد  يراگتسر 

يارب ار  یمرخ  يزبس و  دوخ  ياعد  اب  هدـیراب و  اه  ناج  ریوک  رب  لاح  همه  رد  تسا و  یهلا  تمحر  ناراـب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما 
نینچ نیا  اـم  يارب  هدوشگ و  ار  شهاوخ  ياـه  تسد  تسود  ترـضح  ناتـسآ  نیـشن  هداّجـس  نآ  .تسا  هدروآ  ناـغمرا  هب  ناـیعیش 

: تسا هتساوخ 

َّمهلا َنم  و  ًاجرف   قیّضلا  نِم  یتَعیِِـشل  یل و  ْلَعْجاو  دمحم  لآ  ٍدمحم و  یلع  ِّلص  رُوبُقلا  ِیف  نَم  َثعاب  ای  رُومالا  ّربدُم  ای  رّونلا  َرون  ای  »
هدننک ریبدت  يا  رون ، ییانشور  يا   » (1) ؛» میرک ای  ُُهلهأ  َتنأ  ام  انب  لَْعفا  ُجِرفَی َو  ام  كِْدنِع  ْنِم  اََنل  ْقَلْطاو  َجـْهنَملا  انل  ْعَسوأ  ًاجرخم و 

زا .هد  رارق  یـشیاشگ  اهانگنت  رد  منایعیـش  نم و  يارب  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ناگدرم ، هدننک ي  هدنز  يا  اهراک ، ي 
نآ اشگب و  ام  يور  هب  تسام ، شیاشگ  نآ  رد  هک  یهار  .شخب  تعـسو  ام  رب  ار  تیادـه  هار  نک و  زاـب  يا  هراـچ  هار  هودـنا  مغ و 

« .میرک يا  نک ، راتفر  ام  اب  یتسه  نآ  هتسیاش ي  وت  هک  نانچ 

ص:146

ص 658. رثألا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  - 1
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شسرپ

؟ ددرگ یم  دارفا  لاح  لماش  یقیرط  هچ  زا  ماما  ینطاب  تیاده  - 1

؟ تسا مالسلا  هیلع  بیاغ  ماما  تاکرب  زا  کی  مادک  هب  طوبرم  يَرَولا » َقِزُر  ِِهنیِمَِیب   » هلیدع ياعد  ریبعت  نیا  - 2

؟ دراد دوجو  بیاغ  ماما  ربا و  تشپ  دیشروخ  نیب  ییاه  تهابش  هچ  - 3

؟ دوش یم  يراودیما  ثعاب  هنوگچ  مالسلا  هیلع  ماما  دوجو  - 4

شهوژپ ياه  هصرع 

.یهلا يایبنا  رگید  نایم  رد  تبیغ  تنس  یسررب  - 1

.يرغص تبیغ  رصعرد  هعیش  یعامتجا  یسای _  يرکف و  تیعضو  - 2

.يرغص تبیغ  رصع  رد  تلاکو  نامزاس  - 3

.تبیغ نارود  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  هریس ي  - 4

(. هیقف تیالو   ) تبیغ رصع  رد  هعیش  تیعضو  - 5

.هیعدا نآرق و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ندوب  ضیف  هطساو ي  یسررب  - 6

.ماما ربمایپ و  هب  مدرم  زاین  تلع  - 7

.هعماج دارفا و  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یبیغ  ياهدادما  زا  يا  هنومن  - 8

ص:147
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عبانم یفرعم 

ص 205. هملاید ، وکین  تبیغ ،) هدرپ ي  سپ  رد  تمعن  ، ) ش 11 و 12 راظتنا ، همان ي  لصف  - 1

ص293. یمساق ، یلعدمحم  راظتنا ،) ، تموکح ، تبیغ ، ) ش 11 و 12 راظتنا ، همان ي  لصف  - 2

.يدهم داوج  دمحم  دیس  تریح ، تبیغ و  - 3

.يدمحم زورهب  همجرت ي  يرورغ ، یفسوی  يداه  دمحم  تایاور ،) رظنم  زا  تبیغ  هفسلف ي  ، ) ش 7 راظتنا ، همان ي  لصف  - 4

.یسبط نیدلا  مجن  تایاور ،) هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  لیالد  ، ) ش 4 راظتنا ، همان ي  لصف  - 5

.يزاریش یمداخ  دمحم  تلادع ، دیشروخ  یناهنپ  ای  رصع  ماما  تبیغ  - 6

صص 109 و 123. صص 83-94 و  يرهاط ، هلا  بیبح  باتفآ ، يامیس  - 7

.دوپ یلع  نیسح  مالسلا ،  هیلع  رصع  ماما  یناهنپ  ياه  هولج  - 8

ص:148
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  اب  رادید  مهن : سرد 

هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  رادید  قاتشم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها   ü

رادید ناکما   ü

تباین یفن   ü

ترایز ناکما   ü

رادید عاونا   ü

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  رادید  تاکرب   ü

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  رادید  عناوم   ü

ص:149
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 ... كاَرن اناََرت و  یتَم 

هدرپ رد  یهلا ، تّجح  هک  ینامز  رد  نکیل  .تسا  هعیـش  بهذم  تایرورـض  زا  قح  تّجح  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  دوجو  هب  داقتعا 
نارادتـسود نایعیـش و  ایآ  و  دوب ؟ دـهاوخ  لکـش  هچ  هب  ناشیا  اب  طابترا  هک : دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  درب ، یم  رـس  هب  تبیغ  ي 

ددنوش دنم  هرهب  ناشیا  رادید  تمعن  زا  دنناوت  یم  ترضح 

رامـش یب  اه  طابترا  نیا  بتارم  هچرگ  دـنک و  یم  رارقرب  طابترا  دوخ  يـالوم  اـب  یحطـس ، رد  یـسک  ره  هک  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 
(1): مینک یم  هصالخ  ریز  هبترم ي  دنچ  رد  ار  اه  نآ  مامت  ام  اما  تسا ،

.ددرگ یم  نآ  هب  هتسباو  هتسب و  هدروخ و  هرگ  دوخ  ماما  بلق  هب  نمؤم  لد  هک  تسا ، یبلق  طابترا  هاگ  - 1

.ددرگ یم  دوخ  يالوم  رادید  هب  قفوم  درف  تروص  نیا  رد  .دبای  یم  ققحت  يرادید  طابترا  هاگ  - 2

بتارم نیرت  لماک  تروص  نیا  رد  هک  تسین ؛ ادـج  هدـیرب و  دوخ  ماما  زا  هاگ  چـیه  نمؤم  هدـش و  لیدـبت  لاصو  هب  طابترا  هاگ  - 3
.دوش یم  لصاح  صخش  يارب  طابترا 

: میزادرپ یم  تسا ، هدش  دای  رادید  هب  نآ  زا  هک  جراخ  رهاظ و  رد  طابترا  یسررب  هب  راتفگ  نیا  رد 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  رادید  قاتشم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

ناکما زا  هک  نآ  زا  شیپ  دنتـسه ، شترـضح  اـب  هرهچ  هب  هرهچ  طاـبترا  ناـهاوخ  یهلا ، مّظعم  یلو  نآ  تحاـس  هب  نایانـشآ  همه ي 
هک مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ياه  هاگدید  زا  يا  هشوگ  نایب  هب  مییوگب ؛ رادید 

ص:150

ص 19. تسود ، يور  يادوس  ینارهت ، اقآ  یضترم  - 1
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: میزادرپ یم  دنا ، هتشاد  ار  زیزع  نآ  رادید  تساوخرد  دوخ 

هاگ نآ  دنهد و  یم  ربخ  جارعم  بش  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  راونا  رادید  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر  ربمایپ  - 1
: دنیامرف یم 

ناشیا نایم  رد  رونرپ  يا  هراتـس  نوچ  مه  هک  مدـید  ار  مئاق  تّجح  و   »... (1) ؛» مِهِطَـسَو یف  يّرُد  ٌبکوک  ُهَّنأَک  مئاقلا ، ُهَّجُحلاو  » ... 
« .دیشخرد یم 

: دمآ باطخ  نیملاعلا  بر  بناج  زا  هاگ  نآ 

یم تسود  ار  وا  نارادتـسود  وا و  نم  هک  اـنامه  رادـب ، تسود  ار  وا  دـمحم ، يا  « ؛» ُهُّبِحی نَم  ُّبُِحا  ُهُّبُِحا َو  ّینإَـف  ُهِببحأ  دـمحم ، اـی  »
« .مراد

هیلع يدهم  ترضح  ناروای  رادید  ياضاقت  لاعتم  دنوادخ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسور  نیمه  زا  دیاش 
: دنیامرف یم  هتشاد و  ار  مالسلا 

منک تاـقالم  نم  شاـک  يا  اراـگدرورپ ،  » (2) ؛» یَلَع یتَُّما  ُمَرکَا  یتَّدَوَـم و  يّدُو َو  اووَذ  ویئاــقَفُر  َکــئلوا  یناوـخإ ...  ینَِّقل  َّمُـهّللأ  »
« .دنشاب یم  نم  دزن  دارفا  نیرت  یمارگ  نم و  دیدش  تبحم  هقالع و  دروم  نم ، ناقیفر  نانآ  ار ...  مناردارب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  فصو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  ترضح  - 2

وا شناد  رت و  هدرتسگ  امـش  همه ي  زا  وا  یهد  هانپ   » (3) ؛» ِِهتیؤُر یلإ  ًاقوش  ًامِحَر ...  مُُکلَصوَا  ًاملِع و  مُکُرَثکَا  ًافهَک و  مُکُعَـسوَا  » ... 
« .میوا ندید  قاتشم  ردقچ  تسا ...  رترب  امش  همه ي  زا  ناشیوخ  هب  وا  یگدیسر  رتشیب و  امش  همه ي  زا 

: دنا هدومرف  مظعا  یلو  نآ  ناقاتشم  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  - 3

مالک دنک و  كرد  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  راگزور  یسک ك_ه  لاح  هب  اشوخ   » (4) ؛» ُهَمالَک َعِمَس  ُهَمایأ و  َكَردأ  نَِمل  یبوط    »
« .دونشب ار  راوگرزب  نآ 

ص:151

ص 323. ج 36 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
ص 129. ج 36 ، راونالاراحب ، ، یسلجم همالع  - 2
ص 115. ج 51 ، راونالاراحب ، ، یسلجم همالع  - 3

ص 374. روپ ،) يدهم  ربکا  یلع  همجرت ي  ییاهر ، راگزور   ) صالخلا موی  نامیلس ، لماک  - 4
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ُُهتمَدََخل ُُهتکَردأ  َول  َو  ال ، : » دومرف تسا ؟ هدمآ  ایند  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ایآ  دش ، لاؤس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  یماگنه  - 4
« .دنارذگ مهاوخ  شا  يرازگ  تمدخ  هب  ار  ما  یگدنز  راگزور  مامت  منک ، كرد  ار  وا  رگا  یلو  هن ،  » (1) ؛» یتایَح َمایأ 

یم انمت  ار  ترضح  رادید  نینچ  نیا  لاعتم  دنوادخ  زا  تسا ، روهشم  ترضح  نآ  زرح  هب  هک  ییاعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  - 5
: دیامن

« .نادرگ ما  يزور  ار  مالسلا  هیلع  دمحم  لآ  مئاق  رادید  و   »... (2) ؛» دَّمَُحم لآ  مئاق  َهیؤَر  ینقُزراَو  » ... 

: دنیامرف یم  نینچ  درامش ، یمرب  ترضح  روهظ  هناتسآ ي  رد  ار  هژیو  ییاه  هناشن  هک  هاگ  نآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 6

يراـی تمدـخ و  يارب  ار  دوخ  مدرک ، یم  كرد  ار  هناـمز  نآ  رگا   » (3) ؛» رمَالا اذـه  بِحاِصل  یـسفَن  ُتیَقبََال  َکلذ  ُتکَردأ  َول  ّینإ  »
« .متشاد یم  هگن  هدامآ  رمالا  بحاص 

: تسا رادید  يانمت  زا  زیربل  هک  هدمآ  یتارابع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دهع  ياعد  رد  - 7

هدنبات نآ  دیشر و  يابیز  تعلط  نآ  اراگدرورپ ،  » (4) ؛» هَیلإ یّنِم  ٍهَرظَِنب  يرِظان  لُحکا  هَدیمَحلا و  َهَّرُغلا  هَدیشَّرلا و  َهَعلَّطلا  ینِرأ  َّمُهّللأ  »
!« شک همرس  شرادید  هب  ار  ممشچ  و  يامنب ! نم  هب  ار  هدیدنسپ  ي 

رادید ناکما  فلا )

تماما نارود  رد  یلو  هدوب ، رـسیم  ناگمه  يارب  لامجا  روط  هب  ماما  رادـید  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا ي  روهظ  روضح و  رـصع  رد 
ياه هنوگ  هب  طابترا  عون  نیا  رییغت  هعیش و  يزاس  هدامآ  يارب  یتامادقا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  مالسلا و  هیلع  يداه  ترضح 

.دیاین راوگان  تخس و  ناشنادنم  هقالع  رب  یشوپ  هدرپ  نیا  هک  ات  تفرگ  تروص  رگید 

ص:152

ص 660. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تاملک  هعوسوم  - 1
 . مالسلا هیلع  داجس  ماما  زرح  نانجلا ، حیتافم  یمق ، ثدحم  - 2

ص 243. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3
.دهع ياعد  نانجلا ، حیتافم  یمق ، ثدحم  - 4
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اما .دنا  هدرک  یم  رارقرب  طابترا  ترضح  نآ  اب  نابیان  قیرط  زا  مدرم  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  يارغـص  تبیغ  نارود  رد  نآ و  زا  دعب 
رد تایاور ، ساـسا  رب  هچ  نآ  .تراـیز  ( 2 تباین ؛ ( 1 دوـش : یم  حرطم  یـساسا  هلئـسم ي  ود  هناـگی ، نآ  ياربـک  تبیغ  نارود  رد 
نآ ترایز  ناکما  اما  تسا ، ترضح  نآ  بناج  زا  صاخ  ترافس  تباین و  هیعاد ي  دوش ، یم  یفن  یلک  روط  هب  اربک ، تبیغ  نارود 

.تسا تابثا  لباق  ددعتم  قرط  زا  نارود ، نیا  رد  ترضح 

تباین یفن  ب )

فیاظو فیلاکت و  زا  اربک  تبیغ  رصع  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رـصع  یلو  ترـضح  صاخ  تباین  نایعدم  ّدر  بیذکت و 
نب یلع  خیـش  ارغـص ، تبیغ  نارود  رد  ترـضح  نآ  صاخ  بیان  نیرخآ  تافو  اـب  هک  تسا  دـقتعم  هیماـما  هعیـش ي  .تسا  ناـنمؤم 

فیرش یعیقوت  رد  .تسا  هتفای  همتاخ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  بناج  زا  صاخ  تباین  تلاکو و  هیلع ، یلاعت  هللا  ناوضر  يرمس  دمحم 
: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  تشاد ، تفایرد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رصع  یلو  سدقم  تحاس  زا  ماما  صاخ  بیان  نیرخآ  هک 

عَمجاف ٍماّیأ  ِهّتـس  نیب  کنیب و  اـم  ّتیم  کـّنإف  کـیف  کـناوخإ  َرجأ  ُهللا  مظعا  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  اـی  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
کلذ لجوّزع و  هللا  نذا  دـعب  ّالا  ًروهظالف  هماتلا ]  ] هیناّثلا هبیغلا  تَعَقو  دـقف  کتافو ، دـعب  کماقم  ُموقی  ٍدـحأ  یلإ  ِصوتـال  كرمأ و 
جورخ لبق  َهدهاشملا  یعّدا  ِنمف  الأ  هدهاشملا  یعَّدی  نم  یتعیـش  یتإیـس  اروج و  ضرألا  ءالتما  بولقلا و  هوسق  دـمألا و  لوط  دـعب 

يا .نابرهم  هدنشخب ي  دنوادخ  مان  هب   » (1) ؛» .میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوقال  َلوحال و  رتفم و  باّذک )  ) بذاک وهف  ِهحیصلا  ینایفـسلا و 
دوخ ياهراک  .يریم  یم  زور  شش  هلصاف ي  رد  وت  .دیامرف  گرزب  وت  هابرد ي  ار  تناردارب  شاداپ  دنوادخ  يرمس ! دمحم  نب  یلع 

، تسین يروهظ  تسا و  هدش  عقاو  هّمات )  ) مود تبیغ  نوچ  دشاب  تنیـشناج  وت  زا  سپ  هک  نکن  تیـصو  سک  چیه  هب  هدب و  ماجنا  ار 
نایعیش زا  يا  هدع  يدوز  هب  دوش و  رپ  متس  زا  نیمز  یـسق و  اه  لد  هک  ینالوط  تسا  یتدم  زا  سپ  نآ  دنوادخ و  نذا  زا  سپ  رگم 

هدهاشم هک  یناسک  .دمآ  دنهاوخ  نم 

ص:153

ص 526. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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غورد وا  تسا ، هدید  ارم  هک  دنک  اعّدا  ینامـسآ  هحیـص ي  ینایفـس و  جورخ  زا  لبق  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  .دننک  اعّدا   ارم  ندـید  و 
« .گرزب دنوادخ  هیحان ي  زا  رگم  ییورین  ناوت و  تسین  تسا و  هدننز  ارتفا  يوگ 

یلاعت هللا  لّجع  يدهم  ماما  ياربک  تبیغ  نارود  رد  رگید  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم  تسد  هب  فیرـش  تیاور  نیا  زا  ماهبا ، یب  هچ  نآ 
نیا اب  .تشگ  دـهاوخن  رـسیم  نکمم و  زگره  تشاد ، دوجو  ارغـص  تبیغ  نارود  رد  هک  یـصاخ  ترافـس  تباین و  فیرـشلا ، هجرف 
رگید ات  دنا  هتسب  یلک  روط  هب  شیوخ  ترافس  تباین و  نایعدم  رب  ار  هار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رـصع  یلو  ترـضح  نایب ،

دـنک و رارقرب  طابترا  ماما  اب  دـناوت  یم  دـهاوخب  هاگ  ره  اـی  تسا و  مدرم  ترـضح و  نیب  هطـساو ي  هک  دوش  یعدـم  دـناوتن  یـسک 
! دیامن غالبا  مدرم  هب  ار  ترضح  نآ  تاروتسد 

ترایز ناکما  ج )

هراشا

، دنا هدرک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ياربک  ارغـص و  تبیغ  نارود  رد  هک  يدارفا  ددـعت  یناوارف و  هب  هجوت  اب 
ینعی رادید  ناکما  تابثا  رب  هدمع  لیلد  هس  هراب  نیا  رد  .تسا  نکمم  یندش و  يرما  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  هک  تسین  یکش 

: ددرگ یم  نایب  ینیع  لیلد  یلقن و  یلقع ، لیلد 

یلقع لیلد  - 1

: دسر یم  رظن  هب  مزال  ریز  همدقم ي  هس  هب  نتخادرپ  لالدتسا  نیا  نایب  يارب 

یـسرتسد رگا  دور و  یمن  نیب  زا  ماما  هب  مدرم  زاین  تبیغ  عوقو  اب  تسا و  یقاب  نانچمه  ناشیا ، روضح  ماما و  هب  هعماـج  زاـین  فلا )
.تسا هدیدرگ  تبیغ  هدیدپ ي  بجوم  هک  دشاب  یم  یحلاصم  رطاخ  هب  تسین  رودقم  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  مدرم 

نامز رد  ترـضح  ینعی  .تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  ّتیـصخش  ناونع و  يافخ  ماما ، تبیغ  زا  روظنم  هک  دش  هراشا  تبیغ  ثحب  رد  ب )
دننیب یم  ار  ناشیا  مدرم  و  دـنیامن ، یم  تکرـش  جـح  مسارم  رد  هلاس  ره  دـنراد و  دـمآ  تفر و  یعیبط  روط  هب  مدرم  نایم  رد  تبیغ 

.دراد همادا  هدرکن ، رداص  ار  ماما  مایق  روهظ و  نامرف  دنوادخ  هک  ینامز  ات  تلاح  نیا  (1) و  دنسانش یمن  یلو 

ادیپ همادا  دهاوخب  دنوادخ  هک  ینامز  ات  هدیدرگ و  زاغآ  .ه ق  لاس 329  زا  يربک  تبیغ  ج )

ص:154

ح 4. هبیغلا ، یف  باب  یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 1
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.دننک یم  یگدنز  یعیبط  تروص  هب  نیمز ، هرک ي  رد  ملاع ، نیمه  رد  يربک  تبیغ  لوط  رد  ترضح  دنک ، یم 

، كاروخ نکـسم ، مدرم ، ریاـس  لـثم  تسا و  یعیبط  یگدـنز  ياراد  هک  یـسک  تیؤر  ندـید و  هدـش ، رکذ  تامدـقم  هجیتـن ي  رد 
رـس هب  سانـشان  تروص  هب  مدرم  نایم  رد  یعیبط  روط  هب  هک  یـسک  اریز  درادن  یلقع  عنم  هنوگ  چـیه  دراد ، دـمآ  تفر و  كاشوپ و 

سانشان تلع  تسا و  یعیبط  نوناق  فالخ  راظتنا و  فالخ  رب  ناشیا  ندیدن  ندوب و  یفخم  تسا و  ندید  لباق  لقع  رظن  زا  درب  یم 
.دش هراشا  نآ  هب  تبیغ  هفسلف ي  تمکح و  ثحب  رد  هک  تسا  یحلاصم  رطاخ  هب  ناشیا  ندوب 

همه ي هب  طوـبرم  هک  یلک  حـلاصم  نیا  .تسا  هماـع  یلک و  حـلاصم  رب  ینتبم  تبیغ  هفـسلف ي  تـمکح و  هـک  تـشاد  هّجوـت  دـیاب 
يزیچ نینچ  هک  تسا  یهیدب  .دنشاب  یفخم  مدرم  مومع  ناگدید  زا  مالسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  ات  دنا  هدش  ثعاب  دنا  ّتیرـشب 

یسرتسد ناکما  تبیغ ، هفسلف ي  هک  ارچ  .درادن  صاخ  حلاصم  هب  انب  ردان ، دراوم  رد  دارفا ، یـضعب  یعطقم  ینآ و  تیؤر  اب  یتافانم 
.دنک یم  یفن  ار  موادم  میاد و  روط  هب  صاخ  دارفا  تیؤر  ناکما  زین  مالسلا و  هیلع  ماما  یمومع  تیؤر  و 

( تایاور  ) یلقن لیلد  - 2

: زا دنترابع  هک  تسا  تیاور  هتسد  دنچ  دراد ، تبیغ  رصع  رد  ترضح  رادید  رب  تلالد  هک  یتایاور 

: دشاب یم  مالسلا  هیلع  ماما  ندوب  سانشان  مدرم و  نایم  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  دمآ  تفر و  رگنایب  هک  یتایاور  فلا )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مُهَنَیب َو ُدَّدَرَتَی  ِرمألا  اذه  َبِحاص  ُهُّقَح  ُروهجَملا  ُمولظَملا  مُُکبِحاص  ُنوکَی  نإ  ِفُسوِیب َو  َلَعَف  ام  ِِهتَّجُِحب  َلَعفَی  نأ  ِهَّمألا  ِهِذَه  ُرِکنَت  امَف  »
رمالا بحاص  تبیغ  تما  نیا  هک  تسا  هدش  هچ   » (1) ؛» ٌرَفَن مُهَفِرعَی  نأ  هللا  ِنذإب  یّتَح  ُهَنوفِرعَیال  مُهَشوُرف و  ُأَطَی  مِِهقاوسأ و  یف  یشمَی 

اب تبیغ  هلأـسم ي  رد  درک  مالـسلا  هیلع  فـسوی  اـب  هک  ار  يراـک  نآ  دـنوادخ  هـک  نـیا  رب  دنـشیدنا  یمن  ارچ  دـننک ؟ یم  راـکنا  ار 
تفر و مدرم  نایم  رد  تسا  هدش  راکنا  شقح  هتفرگ و  رارق  ملظ  دروم  هک  یلاح  رد  امـش  رما  بحاص  دهد و  یم  ماجنا  زین  شتجح 

ياه هناخ  رد  دیامن و  یم  تکرح  ناشرازاب  رد  دنک و  یم  دمآ 

ص:155
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یفرعم يدودحم  دارفا  يار  ار ب_ دوخ  شدوخ  یهلا  نذا  هب  هک  نیا  رگم  دسانش  یمن  ار  وا  مدرم  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  دورف  نانآ 
« .دنک

نشور حضاو و  مدرم  يوس  زا  ترـضح  ندید  رب  شتلالد  تسا و  هدرب  راک  هب  ار  ُهَنوَری »  » هملک ي حیحـص  روط  هب  هک  یتایاور  ب )
رب يراج  ياه  تنس  نایب  ماقم  رد  ترضح  دنک ، یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  هک  ریز  تیاور  هلمج  زا  .دشاب  یم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  تنس  رکذ  زا  دعب  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ترضح  دروم  رد  یهلا  يایبنا  ناربمایپ و 

رد مالسلا  هیلع  فسوی  تنـس  اّما   »... (1) ؛» ُهَنوفِرعَیال ُهَنوَرَی َو  ًاباجِح  ِقلَخلا  َنَیب  ُهَنَیب َو  ُهللا  ُلَعجَی  رتِّسلاـف ، َفسوی  نِم  ُهَتَّنُـس  اـّمأ  َو  »... 
« .دنسانش یمن  یلو  دننیب  یم  ار  وا  مدرم  هک  تسا  وا  ندوب  سانشان  ناگدید و  زا  وا  ندوب  ناهنپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دروم 

یضعب هعیش و  صاوخ  رب  اه  نآ  زا  یضعب  .دنا  هاگآ  ترـضح  یگدنز  لحم  زا  هک  دراد  تلالد  یـصاخ  هدع ي  رب  هک  یتایاور  ج )
: دنراد تلالد  ترضح  روما  یلوتم  راذگتمدخ و  رب  رگید 

: دندومرف ناشیا  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ورمع  نب  لضفم 

یلَع یِقبَی  الَف  َبَهَذ  ُلوقَی  مُهُـضَعب  َِلُتق َو  ُلوقَی  مُهُـضَعب  َتام َو  مُهُـضَعب  ُلوقَی  یّتح  ٌلیوَط  امُهُدَحأ  نیَتَبیَغ  ِرمألا  اذَـه  ِبِحاِصل  َّنإ  »
رما نیا  بحاص  يارب   » (2) ؛» َهَرمأ یلَی  يّذلا  یلوَملا  ّالإ  ُهَریَغ  ّیلَو َو ال  نِم  ٌدَحأ  هِعِـضوَم  یلَع  ُِعلَّطَیال  ٌریـسَی  ٌرَفَن  ّالإ  ِِهباحـصأ  نِم  ِهِرمأ 

وا هک  دنرادنپ  یم  رگید  یـضعب  تسا و  هدرم  وا  دنیوگ  یم  یـضعب  هک  يردـق  هب  تسا  ینالوط  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا  تبیغ  ود 
افو اب  دارفا  يو  نارای  هرمز ي  رد  نامز  نآ  رد  تسین ! یقاب  وا  زا  يرثا  تسا و  هتفر  وا  هک  دننک  یم  لایخ  یضعب  تسا و  هدش  هتشک 

ترضح راک  راد  هدهع  هک  يا  هژیو  دارفا  رگم  درادن  یهاگآ  وا  لحم  زا  یـسک  ناتـسود  ریغ  ناتـسود و  زا  .دننام  یم  كدنا  رایـسب 
« .دنشاب یم 

تبیغ نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  رادـید  عوضوم  هک  تسا  نشور  دـیدرگ  رکذ  هتـسد  دـنچ  نیا  رد  هک  یتایاور  هب  هّجوت  اـب 
.دوزفا زین  ار  هعیش  ناگرزب  زا  یضعب  لاوقا  ناوت  یم  قوف  تایاور  هب  .دشاب  یم  دییأت  دروم 

ص:156

ص 29. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص 336. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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نیب قرف  سپ  دسرن ، وا  هب  سک  چـیه  تسد  هک  يروط  هب  دـشاب  بیاغ  ماما  رگا  دومن : شـسرپ  هک  یـسک  باوج  رد  یـضترم  دـیس 
یمن ار  وا  يرـشب  چـیه  دـسر و  یمن  وا  هب  سک  چـیه  تسد  مییوگب  هناعطاق  میناوت  یمن  اـم  : » دـیوگ یم  تسیچ ؟ شمدـع  دوجو و 

اما دنک  یم  زیهرپ  نیفلاخم  زا  هک  تسا  نارگمتـس  نانمـشد و  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  فوخ  : » دنیوگ یم  يرگید  خساپ  رد  »(1) و  دنیب
(2)« .درادن دوجو  عنام  نیا  نایعیش  ایلوا و  هب  تبسن 

(3)« .تسا یفخم  شناتسود  همه ي  زا  ناشیا  هک  مییوگب  هناعطاق  میناوت  یمن  ام  : » دیوگ یم  هطبار  نیا  رد  زین  یسوط  خیش 

دننیب یم  ار  ترـضح  زین  نارگید  دنـسر و  یم  ناشیا  تمدخ  صاوخ  زا  يا  هّدـع  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  دوش  یم  تابثا  نیاربانب 
.دنسانش یمن  یلو 

ینیع لیلد  - 3

هراشا

نیرتهب اریز  دور  یم  رامش  هب  لیلد  نیرت  مکحم  نیرت و  مهم  هک  دشاب  یم  رادید  یجراخ  عوقو  رادید ، ناکما  لیالد  زا  مّوس  شخب 
یمن رب  ار  يدیدرت  ماهبا و  هنوگ  چـیه  هک  تسا  نآ  ینیع  ققحت  جراخ و  رد  زیچ  نآ  عوقو  زیچ  کی  ناکما  رب  لیلد  نیرت  نشور  و 

: درک نایب  ناوت  یم  يدنب  هتسد  ود  رد  زین  ار  لیلد  نیا  .دبات 

تافّرشت لقن  فلا )

عطاق و لیلد  فلتخم ، ياه  تروص  هب  تبیغ  نارود  لوط  رد  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  رضحم  هب  يرامش  یب  هّدع ي  فّرـشت 
تسا رایسب  مالسلا  هیلع  ترضح  هدهاشم ي  زا  هدش  لقن  تایاکح  تافرـشت و  تحـص  لیالد  .دشاب  یم  تاقالم  تابثا  رب  سوسحم 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  هک 

رابتعا یـسررب  زا  اذل  .تسا  رتاوتم »  » ترثک رظن  زا  يرادیب ، رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  رادید  رب  ینبم  هدش ، لقن  تایاکح  دادـعت  - 1
.ددرگ یمن  ظاحل  دنس  رتاوت ، رد  لاجر ، ملع  دعاوق  ساسا  رب  نوچ  دشاب  یم  زاین  یب  دنس ،

ص:157

ص 319. ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
 . ص 323 ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2
ص 323. ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3
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، مولعلا رحب  همالع  دـننام  دنـشاب  یم  هعیـش  یبهذـم  یملع و  ياه  تیـصخش  اـهقف و  ءزج  ناـگتفای  فرـشت  نیلقاـن و  زا  يرایـسب  - 2
یثیدح رد  .تسا  رظن  قاّفتا  ناشیا  فرشت  تحص  رب  هک  ینارهت و ...  يدنشف  یلعدّمحم  یفجن ، یـشعرم  هللا  تیآ  یلیبدرا ، سدقم 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا 

کش و رد  تسین  یقاب  ام  ناوریپ  نایعیـش و  يارب  يرذـع  جـیه  ياـج   » (1) ؛» اَِنتاَِقث اَّنَع  ِهیِدَُؤی  اَمِیف  ِکیِکـشَّتلا  یف  ٍدَحَِأل  َرذُـعال  هَّنِإَف  »
« .دننک یم  لقن  ام  زا  دامتعا ، لباق  وگ و  تسار  دارفا  هک  هچ  نآ  هب  ندرک  دیدرت 

ترضح هیحان ي  زا  هدش  رداص  راکذا  اهاعد و  ب )

رادید ناکمارب  يرگید  لیلد  يربک ، تبیغ  رصع  رد  مالسلا    هیلع  يدهم  ترضح  هب  بوسنم  راکذا  هیعدا و  زا  یخرب  راثآ و  دوجو 
یم هدش  هتخانش  صّخـشم و  زین  نآ  نیلقان  هدوب و  لاقتنا  لباق  ترـضح  اب  تاقالم  فرـشت و  هار  زا  هیعدا  راثآ و  نیا  اریز  .دشاب  یم 

.دنشاب

ماگنه ترضح  رّهطم  نابز  زا  سوواط » نب  دیـس   » هک هچ  نآ  ریظن  تسا  هدش  لقن  ترـضح  زا  یـصاخ  ياهاعد  زین  دراوم  یخرب  رد 
لمعلاروتـسد نینچ  مـه  (3) و  عوـکر لاـح  رد  ناـشیا  صوـصخم  رکذ  زین  (2) و  تـسا هدومن  لقن  ارماس  بادرـس  رد  ناـهاگرحس 

(5)  ... . ترضح و هیحان ي  زا  روثأم  ياهاعد  و  ، (4) هراختسا یگنوگچ 

مکحم و هناوتـشپ ي  یباـی ، قادـصم  یجراـخ و  قـقحت  تهج  زا  مه  ییاور و  مکحم  لـیالد  تهج  زا  مه  رادـید ، عوـقو  نیارباـنب ،
.دراد یعطاق 

رادید عاونا  د )

هراشا

هکلب دتفا ، یمن  قافتا  هبترم  حطس و  کی  رد  ناگمه  يارب  تبیغ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید 

ص:158

ص 318. ج 5 , راونالا , راحب  یسلجم ، همالع  - 1
ص 101. رهم ، ریم  ییاقآ ، دیسروپ  دوعسم  دیس  - 2

.یفجن یشعرم  هللا  تیآ  فرشت  ص 101 . رهم ، ریم  ییاقآ ، دیسروپ  دوعسم  دیس  - 3
.یفجن یشعرم  هللا  تیآ  فرشت  ص 101 . رهم ، ریم  ییاقآ ، دیسروپ  دوعسم  دیس  - 4

ص 655. رثألا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  - 5
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: دبای یم  ققحت  هنوگود  رب 

؛) تخانش نودب  تاقالم   ) ماما رادید  - 1

(. تخانش هارمه  ماما  تاقالم   ) صاخ رادید  - 2

هدـننک و رادـید  صخـش  هب  یمات  یگتـسب  يا  هبترم  ره  هک  تسا  یتاجرد  بتارم و  ياراد  دوخ  رادـید  هنوگ  ره  هک  دـنامن  هتفگاـن 
.دراد وا  لامک  حطس 

( تخانش نودب  تاقالم   ) ماع رادید  - 1

ماما هچ  نانچ  دنراد ؛ ینامـسج  روضح  زین  يدام  ملاع  رـسارس  رد  ملاوع ، مامت  رد  یناحور  روضح  رب  هوالع  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

(1) ؛»...  ُهَسفَن مُهَفِّرَعی  نأ  َُهل  ُهللا  َنَذأـی  یَّتَـح  ُهَنوفِرعی  ـال  مُهَـشرَف و  ُأَـطی  مِِهقاوـسَأ َو  ِیف  یـشمی  مُهَنَیب و  ُدَّدَرَتـی  ِرمـالا  اذـه  ُبحاـص  » 
وا یلو  دراد ، یمرب  ماگ  ناشیاه  شرف  يور  دـنک ، یم  دـمآ  تفر و  ناشیاهرازاب  رد  دور ، یم  هار  اه  نآ  نایم  رد  رما  نیا  بحاـص  »

« .دنک یفرعم  ناشیا  هب  ار  شدوخ  ات  دهد  هزاجا  وا  هب  دنوادخ  رگم  دنسانش ، یمن  ار 

نآ تخانـش  یفن  ياـنعم  هب  دـناوت  یم  هکلب  تسین ، ترـضح  نآ  رادـید  یفن  ياـنعم  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  ناـس  نیدـب 
هچ .دنسانش  یمن  ار  وا  یلو  دنوش ، یم  لیان  شرادید  فرش  هب  ترضح  نآ  تبیغ  نارود  رد  هک  يدارفا  رایـسب  هچ  .دشاب  ترـضح 

یمن ار  مالس  بحاص  اما  دنیوگ ، یم  خساپ  شترضح  مالس  هب  یتح  دنونش و  یم  ار  ترضح  نآ  يازف  ناج  مالس  هک  يدارفا  رایسب 
.دنسانش

ترضح نآ  هک  يدارفا  رایسب  هچ  .دنا  هتخانشن  یلو  دنا ، هدید  جح  مسارم  لوط  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  یمدرم  رایـسب  هچ 
: میا هتخانـشن  اما  میا ، هدید  ددعتم  ياه  ناکم  رد  اهراب  ار  وا  دنگوس  ادـخ  هب  دـنیوگ  یم  دـنروآ و  یم  دای  هب  شروهظ  ماگنه  هب  ار 

زین مدرم  دسانـش ، یم  دنیب و  یم  ار  نامدرم  کیاکی  ودبای  یم  روضح  لاس  ره  جح  مسارم  رد  رما  نیا  بحاص  هک  دنگوس  ادخ  هب  »
(2)« .دنسانش یمن  یلو  دننیب ، یم  ار  ترضح  نآ 

ص:159

ص 154. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1

ص 350. ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2
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( تخانش هارمه  تاقالم   ) صاخ رادید  - 2

تسا و ترضح  نآ  تخانش  دننام ، یم  مورحم  نآ  زا  مالسلا ،  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  نارود  رد  مدرم  مومع  هک  هچ  نآ  هک  میتسناد 
.وا رادید  هن 

نیا یـصلخم  نمؤم  ره  يارب  انامه  مردارب ، يا  نادب   » (1) ؛» ُُهفِرعیال َمامإلا َو  يَری  نأ  ُنِکمی  ٍِصلُخم  ٍنِمُؤم  َّلُـک  َّنإ  یِخأ ، اـی  مَلعإ  » 
« .دسانشن ار  وا  دنیبب و  ار  ماما  هک  دراد  دوجو  ناکما 

تخانش و يور  زا  دسانـشب و  ار  شیوخ  ماما  رادید ، ماگنه  هب  هک  دبای  تسد  یتقایل  نانچ  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  مهم  نایم ، نیا  رد 
.دیامن تدارا  ضرع  تفرعم 

هک دنا  هتفای  تسد  تیمیمص  افص و  زا  يا  هجرد  نانچ  هب  يدنـشف  یلع  دمحم  خیـش  جاح  سوواط و  نب  دیـس  نوچ  ینادرم  گرزب 
یتح ار  ترضح  هک  میانشآ  ردق  نآ  نامز  ماما  اب  دنیوگ : یم  دنیانشآ و  ترـضح  نآ  ياپ  يادص  ماما و  نتفر  هار  هوحن ي  هب  یتح 

(2) .مسانش یم  شکرابم  شفک  يادص  زا 

هب هتفه  ره  مالـسلا  هـیلع  رـصع  ماـما  هـک  دـندرگ  یم  راـی  يور  قـشع  قرغ  ناـنچ  شاـفک ، میرکلادـبع  دیـس  نوـچ  یناـگتخاب  لد 
هب منیبن ، ار  میالوم  يور  درذـگب و  نم  رب  يا  هتفه  رگا  ناشدوخ : فارتعا  هب  هک  ارچ  دـنزاون ، یم  ار  ناـشیا  دـنیآ و  یم  ناشرادـید 

(3) .مهد یم  ناج  هک  دنگوس  ادخ 

راب دیشر  تعلط  نآ  رادید  هب  زور  ره  هک  دندرگ  یم  تفرعم  دوهش و  تسم  نانچ  یضاق ، ياقآ  یلع  دیـس  قح  تیآ  نوچ  ینافراع 
ماما هب  شهاگن  رظن  رد  دوش و  رادیب  باوخ  زا  حبـص  هک  یمـشچ  تسا  روک  دننک : یم  بیدأت  راتفگ  نیا  اب  ار  ناروابان  دنبای و  یم 

(4) .دتفین نامز 

ار شرضحم  هب  یبایفرش  تداعس  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  الوم  ياربک  تبیغ  نارود  یط  رد  هک  یناسک  لاح  حرش  هب  ارذگ  یهاگن  اب 
هب هک  نآ  زا  شیب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  هک  تفایرد  ناوت  یم  دنا ، هتشگ  دنم  هرهب  شترضح  تایانع  تامارک و  زا  ای  هتفای و 
رد اه  نآ  نیرت  مهم  هک  تسا  هتـسباو  يا  هژیو  يونعم  یحور و  لماوع  هب  دـشاب ، هتـشاد  یگتـسب  صاـخ  یناـکم  اـی  ناـمز  صخش ،

نیا لوصح 

ص:160

ص 350. ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
ص 22. مالسلا ،  هیلع  يدهم  ترضح  اب  يونعم  طابترا  یجنگ ، نیسح  - 2
ص 62. مالسلا ،  هیلع  يدهم  ترضح  اب  يونعم  طابترا  یجنگ ، نیسح  - 3

ص 513. درجم ، حور  زا  لقن  هب  ص 110 ؛ نافرع ، هوسا ي  هداز ، نسح  یغارم و  رایط  - 4
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هدوب شئایلوا  تعاـطا  دـنوادخ و  تداـبع  زا  صاـخ  يا  هنوگ  رب  رارمتـسا  اوقت و  تیاـعر  یلمع ، تبظاوم  یبلق ، هجوت  یهلا ، قیفوت 
هکم نوچ  صاخ  ییاه  ناکم  و  بجر ، همین ي  نابعـش ، همین ي  هعمج ، ياه  بش  نوچ  صاخ  ياه  نامز  شقن  همه ، نیا  اـب  .تسا 

اب هارمه  تاـقالم  صاـخ و  رادـید  لوصح  يارب  ار  نارکمج  دجـسم  و  هفوـک ، دجـسم  هلهـس ، دجـسم  هروـنم ، هنیدـم ي  همرکم ، ي 
.تفرگ هدیدان  دیابن  ترضح ، نآ  هژیو ي  فاطلا  تایانع و  زا  يدنم  هرهب  ترضح و  تخانش 

یمن كرد  تسه  هک  هنوگ  نآ  هب  سک  چـیه  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد  هک ، نیا  نآ  و  تسا ، ینافرع  يا  هتکن  ام  لیلحت  نیرخآ 
نیا دومرف : هک  تسیرگن  یلاع  هلئـسم ي  نیا  هب  هیواز  نیا  زا  یبالود  لیعامـسا  اقآ  جاح  موحرم  .دـجنگن  یبلاق  رد  وا  هک  ارچ  دـنک 
نیا هب  دینک ، شبیذکت  درک  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  هدهاشم ي  ياعدا  سک  ره  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هک 
نیا زا  رتالاب  یلیخ  بلطم  تسا و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  زا  يرـصتخم  وترپ  طقف  تسا  هدید  هچ  نآ  هک  تسانعم 

تسار تسا  نکمم  هچرگ  میراد ، بیذکت  هفیظو ي  ام  اذل  .دیوگب  نارگید  هب  دیابن  دید ، ار  يزیچ  هک  یسک  رگید  فرط  زا  .تسا 
(1) .دیوگب

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  تاکرب  ه )

هراشا

زین هلأسم  نیا  هک  هطبار ، نیا  رد  دراد ؟ یتبثم  راثآ  دیاوف و  هچ  اه  تاقالم  تافرشت و  لقن  هک  ددرگ  حرطم  شسرپ  نیا  تسا  نکمم 
.دشاب ناشدیلپ  ضارغا  هب  ندیـسر  يارب  وجدوس  صاخـشا  هدافتـسا ي  ءوس  دروم  دناوت  یم  یبهذم  ینید و  تاسدقم  ریاس  دـننامه 

ام هک  تسا  نیا  حیحـص  شور  لادتعا و  هار  دـسر  یم  رظن  هب  .دـیامن  لفاغ  هلأسم  نیا  تبثم  راثآ  زا  ار  ام  دـیابن  ییاه  راک  نینچ  اّما 
رایسب مه  رگ و  نشور  مه  هک  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  اب  رادید  ثحب  تبثم  دیاوف  یتیبرت و  راثآ  هلأسم  نیا  یـسانش  بیـسآ  نمض 

: مینک یم  هراشا  رادید  تبثم  راثآ  زا  دروم  دنچ  هب  هنومن ، ناونع  هب  اج  نیا  رد  .میهد  رارق  هجوت  دروم  تسا ، هدنزاس 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دوجو  تابثا  رب  عطاق  لیلد  - 1

ههرب نیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  .دشاب  یم  هعیش  بهذم  تایرورـض  تاملـسم و  زا  ترـضح  یعیبط  تایح  ّتیودهم و  لصا 
رگید يوس  زا  دـنرادن و  ترـضح  هب  تبـسن  ینادـنچ  تاعالطا  ناناوج ، ًاـصوصخم  مدرم  مومع  زا  يرایـسب  وس  کـی  زا  یناـمز  ي 

روحم نیا  ّتیمها  هب  هک  مه  نانمشد 

ص:161
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دوجو نایم ، نیا  رد  .دـنا  هتفرگ  راک  هب  ترـضح  نینزان  دوجو  راکنا  ریـسم  رد  ار  دوخ  ناهنپ ، ادـیپ و  تاـغیلبت  دـنا ، هدرب  یپ  عیـشت 
.دشاب    یم  ینارون  دوجو  نیا  زا  ییادز  هبش  ترضح و  دوجو  تابثا  رب  یعطاق  لیلد  اه  نآ  نییبت  لقن و  تامارک و  تافرشت و 

نایعیش نامیا  نیقی و  شیازفا  - 2

حرـش ترـضح و  تامارک  تایانع و  زا  يدراوم  هدـهاشم ي  اریز  .ددرگ  یم  نایعیـش  بلق  توق  هیام ي  تامارک  تافیرـشت و  لـقن 
هناوتـشپ ي دومن و  دـهاوخ  رت  خـسار  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  هب  تبـسن  ار  مدرم  نامیا  داـقتعا و  ناـگتفای ، فرـشت  لاـح 

.دشاب یم  یهلا  ضیف  عبنم  نآ  هب  مدرم  هجوت  تهج  دیادش  اهراشف و  رد  یمکحم 

یناور تّینما  شمارآ و  ساسحا  - 3

رد رمتسم  ررکم و  روط  هب  هک  ترضح  تایانع  تامارک و  زا  ییاه  هولج  هدهاشم  نایعیش و  زا  یخرب  ترضح و  نایم  طابترا  دوجو 
نیا هب  یکتم  ار  دوخ  هراومه  هک  دروآ  یم  دـیدپ  نایعیـش  نارادتـسود و  دوجو  رد  ار  سح  نیا  تسا ، هداد  خر  تبیغ  نارود  لوط 

.دنشاب هتشاد  شمارآ  ساسحا  یناور ، یحور و  رظن  زا  دننادب و  مکحتسم  هاگ  هیکت 

تیبرت حالصا و  - 4

دارفا تیبرت  رد  نآ  هدـنزومآ ي  هدـنزاس و  شقن  مالـسلا ،  هیلع  ماما  اب  اهرادـید  تافرـشت و  لـقن  دـیاوف  راـثآ و  نیرت  مهم  زا  یکی 
دنا و هتشاد  ار  ترـضح  سدقم  رـضحم  هب  فرـشت  قیفوت  لاح ، هتـشذگ و  ياه  نامز  رد  هک  یناسک  ياه  ناتـساد  هعلاطم ي  .تسا 
هب ار  اه  نآ  هدومن و  بلقنم  ار  اورپ  یب  هدولآ و  دارفا  ًاـصوصخم  ناـگمه ، دـناوت  یم  دـنا ، هتفرگ  رارق  ناـشیا  تیاـنع  فطل و  دروم 

.ددرگ نومنهر  تیفاع  تمحر و  يوس 

هجوت قیمعت  شیازفا و  - 5

نیا نایعیـش ، یگنهرف  ینید و  فیاظو  زا  یکی  هزورما  .تسا  ترـضح  نآ  يوس  هب  هجوت  بلج  رادید ، هلأسم ي  ِرگید  مهم  دربراک 
ماما ناشیا  طقف  اریز  ددرگ  مالسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترضح  هب  زکرمتم  تاهجوت ، همه ي  روما ، مامت  رد  تالاح و  همه ي  رد  هک  تسا 

لاعتم دنوادخ  دنتسه و  رصع 
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.دوش یم  اطع  نارگید  هب  ناشیا  قیرط  زا  تاضویف  همه ي  هداد و  رارق  ناشیا  رایتخا  رد  ار  عیرشت  نیوکت و  نامرف 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  عناوم  و )

یسررب هب  هدش  لقن  تایاکح  نینچمه  تافرشت و  تاعیقوت و  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  دمشزرا  نانخس  هب  هجوت  اب  تمـسق  نیا  رد 
.میریگب رارق  ناشیا  ناگدننک  رادید  هرمز ي  رد  عناوم  نیا  ندرک  فرطرب  اب  هک  دیما  نیا  هب  میزادرپ  یم  ترضح  اب  رادید  عناوم 

نیرت یلـصا  نآ ، رد  یتابث  یب  طارفا و  تلاهج ، نید و  زا  قیقد  مهف  مدـع  نوچ  مه  یتخانـش ، عناوم  اـه و  بیـسآ  هک  تسین  یکش 
.دشاب یم  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هنافراع ي  تاقالم  هناصلاخ و  تمدخ  هار  رد  عناوم 

تسا یناسنا  سفن  ناج و  رد  یقالخا  لیاذر  اه و  فعض  دوجو  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  رادید  عناوم  نیرت  گرزب  زا  یکی  نینچ  مه 
.دنک یم  زورب  ناسنا  زا  قالخا  فالخ  ای  عرش و  فالخ  لکش  هب  هاگ  هک 

: زا دنترابع  تسا ، اه  لد  بوبحم  نآ  زا  يرود  بجوم  لاصو و  هار  ّدس  هک  یلماوع  نیرت  مهم  زا  یخرب 

، یتسرپاوه - 1

، ایند هب  یگتسب  لد  ای  یگدز  ایند  - 2

، نامیپ دهع و  هب  ندوبن  دنب  ياپ  - 3

، اطخ هانگ و  - 4

، لام عمج  رد  فارحنا  - 5

، مِحَر عطق  - 6

 . مالسلا هیلع  ماما  كرابم  مهس  تخادرپ  رد  یهاتوک  - 7

: تسا هدش  هراشا  رادید  عناوم  زا  دروم  دنچ  هب  نآ  رد  هک  میزادرپ  یم  ربتعم  تافرشت  زا  یکی  نایب  هب  اج  نیا  رد 

راب هدزون  يرغص ، تبیغ  رصع  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رادید  ناگتفیـش  زا  یکی  يزاوها  رایزهم  نب  میهاربا  نب  یلع 
جح و رفس  جنر  مالسلا )  هیلع  يدهم  ترضح   ) دوخ يالوم  رادید  دصق  هب 
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ترـضح رادید  قیفوت  رفـس  نیمتـسیب  رد  ماجنارـس  دیرخ و  ناج  هب  ار  ناتـسبرع  فلع  بآ و  یب  کشخ و  ياه  نابایب  ندـیدرونرد 
: دندومرف يو  هب  ترضح  نآ  دش و  وا  بیصن 

امـش يوـس  هب  ارم  هک  یـسک  نم , يـالوم  درک : ضرع  يدـمآ »؟ اـم  شیپ  رید  هک  دـش  هچ  مدوـب , وـت  هار  هب  مشچ  زور  هنابـش  نـم  »
یتاظحل زا  سپ  دندیبوک و  نیمز  هب  تشگنا  اب  هاگ  نآ  يدرکن »؟ ادـیپ  ار  یـسک  : » دـندومرف ترـضح  .مدرکن  ادـیپ  دـنک  ییامنهار 

ملظ و فیعـض , نانمؤم  هب  دـیتخادرپ و  دوخ  لاوما  لام و  ندرک  داـیز  هب  امـش  هک  تسا  نیا  شلیلد  .تسین  روط  نیا  هن ، : » دـندومرف
.تشذگ شـشخب و  هبوت ، هبوت ، زج  چیه  درک : ضرع  دیراد »؟ يرذع  هچ  نآلا  سپ  دیدومن  محر  عطق  دوخ  نیب  دـیتشاد و  اور  متس 

نیمز يور  هک  ره  دوب ، یمن  رگید  یخرب  يارب  امـش  زا  یـضعب  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  رگا  رایزهم ، رـسپ  يا  : » دـندومرف هاـگ  نآ 
(1)« .دش یم  كاله  تسا ، هباشم  دننامه و  ناشراتفگ  اب  ناشرادرک  هک  صاخ  نایعیش  زا  ریغ  دوب ،

رادید ثحب  ياه  بیسآ  ز )

هراشا

نیح نیا  رد  اذل  .دیامن  یم  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ناگمه  هجوت  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  ّتیمها  زا  رادـید  هلوقم ي  هک  اج  نآ  زا 
: میزادرپ یم  اه  نآ  زا  دروم  دنچ  نایب  هب  هک  ددرگ  یم  زین  ییاه  بیسآ  راچد 

تافارخ جیورت  - 1

هک تسا  یبلاطم  اه و  ناتـساد  تایاکح و  زا  تسا  راشرـس  هک  هدـش  هتـشون  ییاه  باتک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  رادـید  دروم  رد 
ثعاب تایاکح  اه و  ناتساد  نیا  لقن  تساه ؛ نآ  ناگدنـسیون  ياه  یفاب  لایخ  تاروصت و  زا  هتـساخرب  تسردان و  اه  نآ  زا  یخرب 

نایم رد  لدتـسم  ریغ  حیحـصان و  یفارخ و  دیاقع  ددرگ و  هتخیمآ  ییاه  باوصان  هب  حیحـص  تسرد و  هدـیقع ي  کی  هک  دوش  یم 
نافلاخم هجیتن ، رد  .درب  ورف  تافارخ  قالتاب  رد  ار  نیتسار  باـن و  مالـسا  لـالز  همـشچرس ي  زا  دـقتعم  ناـمدرم  هتفاـی ، جاور  مدرم 

دـنهد و یم  لاقتنا  نارگید  هب  هدرک و  تبث  عیـشت  مان  هب  ار  یفارخ  تسرداـن و  دـیاقع  دـنبای و  یم  شرتسگ  دـشر و  ناـکما  عیـشت ،
.دراد هلصاف  مالسا  اب  اه  گنسرف  هک  دننک  یم  حرطم  يا  هنوگ  هب  دنراد ، قفاوت  یمالسا  قرف  مامت  نآ  لصا  رد  هک  ار  يا  هدیقع 

ص:164
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رادید ندوب  فده  - 2

قشع و ریـسم  رد  هفطاع  ساسحا و  يورین  اب  ًافرـص  نآ و  مزاول  راثآ و  تفرعم و  نتـشاد  نودـب  هک  یناـسک  دـهد  یم  ناـشن  هبرجت 
رثا رد  دـنرادن ، تبحم  دـیدش  هجرد ي  نیا  لرتـنک  يارب  ار  مزـال  ملع  تفرعم و  نوـچ  دـنتفا ، یم  مالـسلا  هـیلع  ناـمز  ماـما  تدارا 

لمحت اب  نایاپ  رد  دـندرگ و  یم  التبم  یقالخا  یتدـیقع و  تافارحنا  ماسقا  عاونا و  هب  هدـش و  جراخ  ریـسم  زا  ناطیـش  ياـه  هسوسو 
.دنریگ یمن  رارق  ریـسم  نآ  رد  هاگ  چیه  رگید  هتـشگ و  هدروخرـس  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب  قشع  زا  ریذپان ، ناربج  ياه  تسکش 

زا فلتخم  لیالد  هب  اما  دنا ، هتشاذگ  ریسم  نیا  رد  مدق  صلاخ ، تین  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  قوش  هب  هک  يدارفا  رایـسب  هچ 
هب لمع  رد  یعـس  تفرعم و  ندرک  بلط  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تلاح  نیرت  بولطم  نیاربانب  .دـنا  هدـش  رود  دوخ ، هیلوا ي  دوصقم 

يدرف و فیلاکت  يادا  اـب  ار  یگتفیـش  تبحم و  يـالاب  دـح  دـناوتب  هک  دـنک  ادـیپ  یتیفرظ  عرو و ...  اوقت ، جرف ، راـظتنا  لـیبق  زا  نآ 
.دنک عمج  دوخ  رد  یعامتجا 

تافرشت لقن  رد  طیرفت  طارفا و  - 3

ضرغم و دارفا  هدافتسا ي  ءوس  زا  يریگولج  هزیگنا ي  اب  عوضوم ، نیا  هب  تبـسن  تواضق  رد  دیابن  هک  تسا  ّتیمها  زیاح  هتکن  نیا 
غورد ار  تافرشت  لقن  ًاقلطم  مینک و  مالعا  هتـسب  دودسم و  ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  اب  طابترا  هار  یّلک  هب  بلط ، تصرف 

یپ رد  زین  يراب  نایز  برخم و  یفنم  راثآ  تسین ، لوبق  لباق  دنتـسم و  ًالـصا  هک  نیا  رب  هوـالع  يدرکیور ، نینچ  اریز  مینک  دادـملق 
فطاوع دنناد ، یم  ترضح  نآ  هب  قشع  ورگ  رد  ار  دوخ  یتسه  هک  یناسک  نایعیش و  نایم  رد  هعماج و  رد  نآ  ساکعنا  نوچ  .دراد 

ناونع هب  مالسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  هک  دنز  یم  نماد  هعماج  رد  ار  تینهذ  نیا  دنک و  یم  راد  هشدخ  ار  ناشیا  بان  تاساسحا  و 
، تبیغ ناـمز  رد  يرواـب  نینچ  هک  تسا  یعیبـط  .درادـن  ناـنآ  یگدـنز  روما  رد  یقلعت  طاـبترا و  چـیه  هک  تسا  یـسدق  يدوـجوم 

زین دنراد  داقتعا  تبیغ  رـصع  رد  ترـضح  رادـید  هب  هک  یناسک  رگید  يوس  زا  .تشاد و  دـهاوخ  هارمه  هب  ار  یقیمع  یفنم  تاریثأت 
، تسا ناشیا  تاقالم  مدع  ترضح و  تبیغ  یلک ، یمومع و  هدعاق ي  تبیغ ، رـصع  رد  هک : دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  دیاب 
زا يرایـسب  زین  دروم  نیا  رد  هک  تسا  یمکحم  لیلد  دـنمزاین  هتفرگ ، تروص  یتاقالم  هک  نیا  ناـیب  لـصا و  نیا  زا  جورخ  نیارباـنب 

نئمطم ياه  هنیرق  هدوب و  اسراپ  نامیا و  اب  دامتعا ، دروم  قثوم ، ًالماک  يدرف  هدـننک  لقن  هک  نیا  رگم  .دنـشاب  یمن  انتعا  لباق  اهاعدا 
هب تبـسن  یـشرافس  روتـسد و  مالـسلا ،  مهیلع  موصعم  ناماما  میلاعت  رد  نینچ  مه  .دـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  ار  يروآ  نیقی  دـهاوش  و 

شالت
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تیاضر بسک  تهج  رد  شـالت  هدـش ، دـیکأت  ناوارف  نآ  هب  هچ  نآ  .دوش  یمن  هدـید  تبیغ ، نارود  رد  ترـضح  اـب  تاـقالم  يارب 
هک تسا  نیا  تسا  مهم  هچ  نآ  عقاو  رد  مالـسلا .  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  مایق  يارب  یگدامآ  يزاس و  دوخ  تسا و  ترـضح 

طابترا تاقالم ، ندید و  زا  رت  مهم  هک  دـشاب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ام و  نیب  یناحور  دـنویپ  يونعم و  طابترا  زا  عنام  دـیابن  تبیغ 
: تسا ندرک  مهارف  ناشروهظ  يارب  ار  هنیمز  ندوب و  ناشیا  فادها  ققحت  لابند  هب  ترضح و  اب  يونعم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

دنک يراک  دیاب  امش  زا  کی  ره   » (1) ؛» انِطَخَـس اِنتَهارک و  نِم  هیندـُی  اّمَع  بَّنَّجَتَی  اِنتَّبَحَم َو  نِم  ِهب  ُبَرقَی  اِمب  مکنِم  يرمَا  ُّلک  لَمعَیلَف  »
يرود ددرگ ، یم  اـم  مشخ  تهارک و  ثعاـب  دـشابن و  اـم  دـنیاشوخ  هچ  نآ  زا  هدومن و  کـیدزن  اـم  یتسود  تبحم و  هب  ار  يو  هک 

« .دنیزگ

تسا ناهن  ارچ  ام  زا  تهام  يور  هک  متفگ 

تسا نایع  مخر  هن  رو  یباجح  دوخ  وت  اتفگ 

ص:166

.دیفم خیش  هب  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  مایپ  ص 175 ، ج 53 ، راونالا ، راحب  یسلجم  ، همالع  - 1
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شسرپ

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  ترضح  اب  دارفا  تافرشت  زا  لوقنم  ياه  ناتساد  ندوب  قثوم  لیالد  - 1

؟ دینک نایب  ار  يربک  تبیغ  رصع  رد  رادید  ناکما  هلدا ي  - 2

؟ تسیچ تافرشت  لقن  دیاوف  - 3

؟ دیسیونب ار  رادید  عاونا  - 4

شهوژپ ياه  هصرع 

.يرغص تبیغ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رادید  - 1

.رادید ثحب  یسانش  بیسآ  - 2

ماما يربک ، تبیغ  يرغص و  تبیغ  مالسلا ،  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تایح  ینامز ، هرود ي  هس  رد  هک  يدارفا  نوماریپ  قیقحت  - 3
.دنا هدید  ار  مالسلا  هیلع 

 . مالسلا هیلع  ترضح  اب  رادید  لماوع  - 4

.يربک تبیغ  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  رادید  دروم  رد  املع  ياه  هاگدید  یسررب  - 5

.فیرش عیقوت  یسررب  - 6

ص:167
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عبانم یفرعم 

190 و ص 158. صص 185 _  ییاقآ ، دیس  روپ  رهم ، ریم  -1

.يرون ثدحم  ترضح ، تاقالم  یگنوگچ  -2

.یناهفصا يوسوم  مراکملا ، لایکم  -3

.یعاجش دمحم  نآ ، ياه  هناشن  باوخ و  -4

.مّلعم داوج  دیس  یسیونزاب  يدنواهن ، ربکا  یلع  خیش  جاح  فیلأت  ناسحلا ، يرقبعلا  رصع ، یلو  ترضح  تاکرب  - 5

.دیفم خیش  داشرا  - 6

.ردص دمحم  دیس  يدهملا ، مامالا  هعوسوم  - 7

.ینازودزود هلادی  فیرشلا ، عیقوت  لوح  فیطللا _  قیقحت  - 8

.يرکاذ ربکا  یلع  هلاقم ي  تبیغ ، رصع  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  طابترا  يدهم ، هار  هب  مشچ  - 9

.ینارهت اقآ  یضترم  مالسلا ،  هیلع  رصع  یلو  ترضح  اب  رادید  یلمع  ياهراکهار  تسود ، يور  يادوس  - 10

ص:168
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را ___ ظتنا مهد : سرد 

هراشا

راظتنا موهفم   ü

دوعوم راظتنا  بوجو   ü

راظتنا تلیضف   ü

راظتنا راثآ   ü

نارظتنم فیاظو   ü

نارظتنم تاجانم   ü

ص:169
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 ... رَظَتنُملا َنیأ 

هک لاس  رازه  زا  شیب  لوط  رد  هک  تس  هدش ا  ثعاب  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  ّتیصخش  فلتخم  داعبا  يدوجو و  تمظع 
یهاگدـید زا  دـنا ، هتـشاد  هک  یگنهرف  یعامتجا و  يداـقتعا ، ياـه  شیارگ  هب  هتـسب  مدرم  زا  هورگره  درذـگ ، یم  يربک  تبیغ  زا 

نیا زا  دوخ  روصت  كرد و  اـهنت  هورگ  ره  دـنزادرپب و  یتـسه  ملاـع  رد  ترـضح  نآ  هاـگیاج  نییعت  ّتیـصخش و  لـیلحت  هب  صاـخ 
.دننک یقلت  عقاو  اب  قباطم  تسرد و  روصت  ار ، عوضوم 

هک دـندمآرب ، تبیغ  نارود  رد  مدرم  شقن  هفیظو و  نییعت  ددـص  رد  هتخادرپ و  راظتنا  تسرد  يانعم  حرط  هب  یهورگ  ناـیم  نیا  رد 
هلأسم زا  هک  یفلتخم  ياه  تشاددای  یسررب  دقن و  هب  تحارص  اب  ناشیا  .دنشاب  یم  نانآ  نیرت  ناشخرد  هیلع  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

: دنیامرف یم  راظتنا  موهفم  هرابرد ي  هتخادرپ و  دراد ، دوجو  جرف  راظتنا  ي 

ءاش نإ  روهظ  تامدقم  و  دنک ، ادیپ  ققحت  ملاع  رد  مالـسا  تردق  ات  مینک  شـشوک  دیاب  تسا و  مالـسا  تردـق  راظتنا  جرف ، راظتنا  »
(1)« .دوش هیهت  هللا 

دروـم هدـش ، دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتاـیاور  زا  یخرب  یعیـش  رکفت  رد  راـظتنا  موـهفم  هاـگیاج و  تخانـش  يارب  راتـشون  نـیا  رد 
: میهد یم  رارق  یسررب 

راظتنا موهفم 

راظتنا هک  تسناد  دیاب  نآ  موهفم  كرد  يارب  اما   (2)« ندوب هار  هب  مشچ   » ینعی تغل  رد  راظتنا 

ص:170

ص 113. نارظتنم ، فیلکت  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  باتک  زا  لقن  هب  ص 199 ، ج 20 ، رون ، هفیحص ي  - 1
.راظتنا هملک ي  لیذ  ادخهد ، همان ي  تغل  - 2
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یمن ار  نآ  تقیقح  ینهذ ، تافیـصوت  اـب  زگره  دـشاب ، هدرکن  كرد  ار  نآ  تیعقاو  یـسک  رگا  تـسا و  ینادـجو  ًـالماک  رما  کـی 
هب تسا ، هدیشچ  ار  راظتنا  تلاح  هک  یسک  ینعی  دوش ، یم  راکشآ  نشور و  رظتنم ، صخـش  يارب  طقف  راظتنا  يانعم  عقاو  رد  .دمهف 

دوب و هتفر  رفـس  هب  ناتنازیزع  زا  یکی  هک  ینامز  نآ  : » هک درک  يروآدای  ناوت  یم  یـصخش  نینچ  هب  .دمهف  یم  ار  نآ  يانعم  یبوخ 
ینادـجو ِلاـح  نآ  دـیتشاد »؟ یلاـح  هچ  وا  ِندـمآ  زا  لـبق  مدرگ و ...  یمرب  عقوم  نـالف  اـت  دوب  هتفگ  وا  دـیتشادن و  ربخ  وا  زا  اـمش 

(1) .دراد مان  راظتنا » »

: دینک هجوت  تسا ، هدش  حرطم  راظتنا  دروم  رد  هک  زین  يرگید  فیرعت  هب 

َکل ناک  اذإ  ّهنأ  الأ  .َدکآ  ّؤیهّتلا  ناک  َّدَـشأ  راظتنالا  ناک  امَّلُکَف  ُهُرِظَتنَت ...  اِمل  ّؤیهّتلا  اهنِم  ُثِعَبنَی  هّیناسفن  هّیفیک  وه  راظتنالا ...  ینعم  »
زا هک  یحور  یبلق و  تلاح  کی  زا  تسا  ترابع  راـظتنا  ياـنعم   » (2) ؛» ُهنیح َبُرَق  امَّلُک  همودُِقل  َكؤُّیَهَت  َدادزإ  ُهَمودـق ، ُعَّقوَتَت  ٌرفاسُم 
یم رتشیب  مه  ندش  هدامآ  دـشاب ، رتدـیدش  راظتنا  ردـق  ره  سپ  دـیآ ...  یمرب  یتسه ، شراظتنا  رد  هک  يزیچ  يارب  ندـش  هدامآ  نآ 

یگدامآ دوش ، یم  رت  کیدزن  شندمآ  نامز  هچ  ره  یتسه ، شندمآ  رظتنم  هک  یـشاب  هتـشاد  يرفاسم  یتقو  هک  ینیب  یمن  ایآ  .دوش 
« .دوش یم  رتشیب  رما  نیا  يارب  وت 

ندـش هدامآ  يانعم  هب  ّؤیهت »  » نآ مزاول  نیرت  مهم  زا  یکی  تسا و  هدـش  یفرعم  یناسفن  یبلق و  تلاـح  کـی  راـظتنا  فیرعت ، نیارد 
.دزاس هدامآ  ناشیا  روهظ  يارب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  شراظتنا  همزال ي  دشاب ، مالسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  رظتنم  هک  یـسک  .تسا 
هداـمآ هک : تفگ  ناوت  یم  خـساپ  رد  درک ؟ داـجیا  دوخ  رد  ار  روهظ  يارب  یگداـمآ  ناوت  یم  هنوـگچ  هک  تساـج  نیا  لاؤـس  یلو 
تـسا مولعم  .دهد و  رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  تساوخ  لیم و  قباطم  شداعبا  همه ي  رد  ار  دوخ  یگدنز  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  ندـش 

.دنک لمع  نید  ماکحا  قباطم  ًاقیقد  درف  هک  تسا  نیا  ناشیا  هتساوخ ي  هک 

دوعوم راظتنا  بوجو 

مئاق راظتنا  ترورض  رب  تایاور  زا  يرایسب  رد  هدوب و  حرطم  يداقتعا  ملسم  لصا  کی  ناونع  هب  دوعوم  راظتنا  هعیـش ، هشیدنا ي  رد 
نخس نیا  دییأت  يارب  .تسا  هدش  حیرصت  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ 

ص:171

ص 33. نارظتنم ، كولس  یمشاه ، ینب  دّمحم  دیس  - 1
ص 152. ج 2 ، مراکملا ، لایکم  یناهفصا ، يوسوم  - 2
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: دومن هراشا  ریز  تایاور  هب  ناوت  یم 

: دندومرف دوخ  باحصا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور  - 1

، ُهلوسر هدبَع و  ًادّمحم  ّنأ  هللاالأ و  هلإال  نأ  ُهداهش  لاقف : یَلب ، ُتلُقف : هب ؟ ّالإ  ًالَمَع  دابعلا  نِم  ّلج ، َّزع و  هللا  ُلَبقی  امب ال  مکربخأ  الأ  »
، ُهنینأـمّطلاو داـهتجإلاو ، عَرَولاو ، مهل ، میلـسَّتلا  و  هّصاـخ -  هّمئـألا  ینعی  انئادـعأ -  نِم  هئاربـلاو   اـَنل ، هیـالولا  هللا و  رمأ  اـمب  رارقـإلاو 
زا نآ  هب  زج  ار  یلمع  چـیه  لـالج , تزع و  بحاـص  يادـخ  هچ  نآ  هب  مهد  ربـخ  ار  امـش  اـیآ   » (1) ؛»  مالـسلا هیلع  مئاقلل  راظتنإلاو 

هتـسیاش دنوادخ  زج  سک  چیه  هک  نیا  هب  نداد  یهاوگ  دندومرف : ناشیا  هلب ، تفگ : خساپ  رد  ناشیا  زا  یکی  دریذپ ؟ یمن  ناگدـنب 
نآ هب  دنوادخ  هچ  نآ  هب  ندرک  رارقا  و  تسوا , هداتسرف ي  هدنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  نیا  تسین و  شتـسرپ  ي 

شالت و يراگزیهرپ و  و  ناـنآ , هب  ندـش  میلـست  و  ناـماما _  صوصخ  ینعی  نامنانمـشد _  زا  يرازیب  و  اـم , تیـالو  و  هدومرف , رما 
 .« مالسلا هیلع  مئاق  راظتنا  نانیمطا و  تدهاجم و 

: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  همئالاداوج  ترضح  زا  - 2

يدـهم نامه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  زا  هدـننک ي  مایق  انامه   » (2) ؛» .هتبیغ یف  َرَظَتُنی  نأ  بجی  يذـلا  يدـهملا  وه  اّنم  مئاـقلا  ّنإ  »
«. تسا بجاو  شتبیغ  نامز )  ) رد وا  راظتنا  هک  تسا  مالسلا  هیلع 

رد تسا ؛ مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  راظتنا  لاح  ترورـض  هدـنهد ي  ناشن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  شیامرف  رد  بوجو  ریبعت 
داجیا بلاط  یـسک  رگا  تسین و  يرایتخا  ناسنا  يارب  ندیماشآ , ندروخ و  نوچ  یلاعفا  دننامه  راظتنا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نمض 

رما سپ  دوش ، یم  لصاح  راظتنا  تامدقم , نآ  ققحت  تروص  رد  دـنک و  مهارف  شدوخ  رد  ار  نآ  تامدـقم  دـیاب  تسا , تلاح  نیا 
تسا یتامدقم  زین  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  راظتنا  دروم  رد  .ددرگ  یمرب  نآ  تامدقم  داجیا  هب  تقیقح  رد  نآ , بوجو  و  راظتنا »  » هب

یم هصالخ  ریز  لماع  راهچ  رد  ار  تامدـقم  نیا  نیرت  مهم  دـناسر , یم  يرثؤم  هجوت و  لباق  هجرد ي  هب  درف  رد  ار  راظتنا  لاح  هک 
(3): مینک

ص:172

ص 200. تبیغ ، ینامعن ، - 1
ص 377. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ص 27. نارظتنم ، كولس  یمشاه ، ینب  دمحم  دیس  - 3
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تبسن شراظتنا  دشاب , رت  قیمع  رتشیب و  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  هب  صخـش  نیقی  ملع و  ردق  ره  ترـضح : روهظ  هب  نیقی  لوا :
.تسا رتشیب  ناشیا  هب 

رود يا  هدنیآ  رد  ار  نآ  عوقو  یلو  دشاب  هتشاد  نیقی  ترـضح  روهظ  لصا  هب  یـسک  تسا  نکمم  روهظ : رما  نتـسناد  کیدزن  مود :
ُهَنوَرَی مّهنإ  : » تسا هدمآ  دهع  ياعد  رد  هک  هنوگ  نامه  .دوش  یم  فیعـض  تسـس و  نآ  هب  تبـسن  شراظتنا  تروص  نیا  رد  دـنیبب ,

« .مینیب یم  کیدزن  ار  نآ  ام  یلو  دننیب , یم  رود  ار  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  ناروابان ) نارفاک و   ) اه نآ  « ؛» ًابیرق ُهارن  ًادیعب و 

دروم رد  ینیب  شیپ  روهظ  نتـسناد  کیدزن  همزال ي  هتبلا  درب , یم  رتالاب  ناسنا  رد  ار  راـظتنا  هجرد ي  دوخ  هب  دوخ  يداـقتعا  نینچ 
(1) .تسا توافتم  ًالماک  هدش  تّمذم  تایاور  رد  هک  زین  لاجعتسا »  » اب تسین و  روهظ 

مه ار  نآ  عوقو  تسا و  دقتعم  دصرددص  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هب  هک  یسک  مالـسلا :  هیلع  ماما  روهظ  نتـشاد  تسود  موس :
تسود نیا  هتبلا  .دوب  دهاوخ  رتشیب  نآ  ققحت  يارب  شراظتنا  درادب , تسود  رتشیب  ار  دوعوم  تیعضو  نآ  ردق  ره  دنیب , یم  کیدزن 

هکلب دنسرتن , نآ  زا  اهنت  هن  ات  دنشاب  هتشاد  ترضح  روهظ  نامز  زا  ینـشور  ریوصت  نانمؤم  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  ینامز  اهنت  نتـشاد 
.دننک يرامش  هظحل  شعوقو  يارب 

روهظ دـشاب , رتشیب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  شا  هقالع  تبحم و  سک  ره  مالـسلا :  هیلع  رـصع  ماـما  دوخ  نتـشاد  تسود  مراـهچ :
.دوب دهاوخ  رت  يوق  رتشیب و  ناشیا  روهظ  هب  تبسن  شراظتنا  ًارهق  دراد و  یم  تسود  رتشیب  ار  ناشیا 

راظتنا تلیضف 

هراشا اه  نآ  زا  هنومن  دـنچ  هب  هک  هدـش  نایب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  نارظتنم  يارب  ییالاو  تلزنم  ماقم و  یمالـسا , تایاور  رد 
: دنا هدومرف  راظتنا  تلیضف  رد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ینارون  دوجو  مینک , یم 

« .تسا تدابع  جرف  راظتنا   » (2) ؛» هدابع جرفلا  راظتنإ  - » 1

ص:173

ص350. مالسلا ،  هیلع  رصع  ماما  تفرعم  یمشاه ، ینب  دّمحم  دیس  ك.ر  رتشیب  حیضوت  يارب  - 1
ص 122. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2
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« .تسا جرف  راظتنا  تدابع  نیرتالاو   » (1) ؛» جرفلا راظتنإ  هدابعلا  لضفأ  - » 2

« .تسا جرف  راظتنا  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  اهراک  نیرت  بوبحم   » (2) ؛» جرفلا راظتنإ  ّلج  ّزع و  هللا  یلإ  لامعالا  ّبحأ  - » 3

لجوّزع دـنوادخ  بناـج  زا  جرف  راـظتنا  نم  تما  ياـهراک  نیرترب   » (3) ؛» ّلـج ّزع و  هللا  نم  جرفلا  راـظتنإ  یتّما  لاـمعأ  لـضفأ  - » 4
« .تسا

« .تسا دنوادخ  بناج  زا  جرف  راظتنا  نمؤم  تدابع  نیرترب   » (4) ؛» هللا ِجرف  راظتنا  نمؤملا  هدابع  لضفأ  - » 5

« .تسا جرف  راظتنا  نم  تما  داهج  نیرتالاب   » (5) ؛» جرفلا راظتنا  یتّما  داهج  لضفأ  - » 6

« .دتلغ یم  دنوادخ  هار  رد  دوخ  نوخ  رد  هک  تسا  یسک  لثم  ام  رما  رظتنم   » (6) ؛» هللا لیبس  یف  همَِدب  ِطَّحَشَتُملاَک  انرمِأل  رظتنملا  - » 7

: تفای تسد  ریز  تاکن  هب  ناوت  یم  تایاور  نیا  زا 

( هدابع  ) .درک تکرح  دنک  یم  هدارا  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دیاب  ریسم  نیا  رد  تسا و  لاعتم  دنوادخ  یگدنب  جرف , راظتنا  فلا )

( هدابعلا لضفأ  ) .تسا راظتنا  دنوادخ  یگدنب  هولج ي  نیرتالاو  ب )

لضفأ  ) .تساهراک نیرت  تلیـضف  اب  نیرت و  هدیدنـسپ  و  تسا ؛ وپاکت  شالت و  راک و  هکلب  تسین  فقوت  نوکـس و  جرف ، راظتنا  ج )
( لامعأ

یشقن يدیحوت  ياه  نامرآ  یهلا و  ماکحا  ققحت  رد  هک  تسا  یلمع  تکرح و  راظتنا  د )

ص:174

ص 169. ج 3 ، هّدوملا ، عیبانی  يزودنق ، - 1
ص 133. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2

ح 1. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
.131 ص   ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 4
ص 156. ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 5
ص 156. ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 6
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( لامعالا ّبحأ   ) .دراد تسود  ار  نآ  لامعا  ریاس  زا  رتشیب  دنوادخ  ور  نیا  زا  دراد ؛ هدننک  نییعت 

نِم  ) .دـهن یم  ندرگ  یهلا  تاروتـسد  رب  جرف  رما  ققحت  يارب  دـنک و  یم  بلط  لاعتم  دـنوادخ  هیحان ي  زا  ار  روهظ  رظتنم  نمؤم  ه (
( هللا

( یتّما داهج   ) .تسا هنوگ  دهاجم  یتکرح  هکلب  يداع ، تکرح  کی  هن  رظتنم  شالت  و )

( همَِدب ِطَّحَشَتُملاَک   ) .تسا هدش  هسیاقم  ادهش  اب  هک  تسا  يردق  هب  رظتنم  تمظع  ز )

( همَِدب ِطَّحَشَتُملاَک   ) .دنک یم  فرصم  ار  نیا  رد  ار  دوخ  یتسه  لام و  ناج و  ادهش  دننامه  یعقاو  رظتنم  ح )

راظتنا راثآ 

هراشا

راظتنا هک  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  تسا ؟ رادروخرب  يا  هتـسجرب  تلیـضف  نینچ  زا  راظتنا  ارچ  هدـش ، دای  تایاور  هدـهاشم ي  اب  لاـح 
نیاربانب .تسا  عامتجا  یگدـنزاس و  ییایوپ و  لماع  اه و  ناسنا  شزرا  رایعم  مالـسلا و  هیلع  موصعم  ماـما  اـب  هعیـش  لاـصتا  هقلح ي 

: ددرگ یم  هراشا  نآ  دروم  دنچ  هب  هک  دراد  یعقاو  نارظتنم  يارب  يا  هدنزاس  دیفم و  تارثا 

ربص - 1

زا دتـسیاب و  اـه  يراـتفرگ  تالکـشم و  ربارب  رد  يرظتنم , هعیـش ي  ره  هک  تـسا  نآ  مزلتـسم  تـبیغ , رـصع  راوـشد  رایـسب  طـیارش 
تمزالم یهارمه و  اب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  .دوشن  ثداوح  بولغم  شربص , دـنک و  عاـفد  شیوخ  ّتیوه  ّتیدوجوم و 

: دنا هدومرف  جرف  راظتنا  ربص و 

«. جرف راظتنا  ربص و  تسوکین  ردق  هچ   » (1) ؛» جرفلا راظتنا  ربَّصلا و  نسحأام  »

: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  .تسا  يزوریپ  راظتنا , رد  ربص  هجیتن ي 

(2)« .تسا جرف  زا  یشخب  جرف  راظتنا  دسر و  یم  يزوریپ  جرف و  هب  دشک , راظتنا  دنک و  ربص  سک  ره  »

ص:175

ص 110. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
ص 411. ج 2 ، مراکملا ، لایکم  یناهفصا ، يوسوم  - 2
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.دنا هدش  هدرمش  ناراگتسر  ناحلفم و  زا  هکلب  بیغ , هب  ناگدنورگ  زا  راظتنا , هرود ي  نارباص  هک  تسا  یتایح  نانچ  هلأسم  نیا 

: دنیامرف یم  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   

: لاق و  ِبیَغلِاب )) َنُونِمُؤی  نیذـّلاو  : )) لاـقف هباـتک  یف  هللا  مهفَّصو  کـئلوا  هتَّبَحَم ...  یف  نیِمیِقُملل  یبوط  هتبیغ ! یف  نیرباّـصلل  یبوط  »
 ! مالسلا هیلع  يدهم  تبیغ  نارود  رد  ناگدننک  ربص  لاح  هب  اشوخ   » (1) ؛»)) نوُِحلف _ُ ملا ُمُه  هللا  ُبزِح  ّنأ  الأ  ِهللا  ُبز  َکئلوا ِح_ ))
هب هک  دنتسه  یناسک  : » دیوگ یم  هک  اج  نآ  تسا , هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  ناشیا  فصو  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  اه  نآ 

« .دنناراگتسر نامه  دنوادخ  بزح  دیشاب  هاگآ  دنتسه ، هللا  بزح  نانآ  نینچمه   » و دنا » هدروآ  نامیا  بیغ 

دیما - 2

ار هدنیآ  هب  دیما  رظتنم , هعیش ي  رد  هک  تسا  هتفرگرارق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هیـصوت ي  دیکأت و  دروم  تهج  نآ  زا  جرف , راظتنا 
.دراد وا  یگدنز  رد  یگرزب  شقن  دیما , نیمه  دروآ و  یم  دیدپ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

زا  ) جرف رظتنم   » (2) ؛» نمؤملا هیَلَع  َمادام  جرفلا  راظتنإ  ّلج  َّزع و  هللا  یلإ  لامعالا  َّبحأ  َّنإف  هللا  حوَر  نِم  اوسأیَت  ـال  جرَفلا و  اورظتنإ  »
دنوادـخ هاگـشیپ  رد  اهراک  نیرت  ینتـشاد  تسود  انامه  .دیـشابن  دـیماان  دـنوادخ  يریگ  تسد  تمحر و  زا  دیـشاب و  ادـخ ) بناـج 

« .دنک ظفح  ار  دوخ  ِتلاح  نیا  نمؤم  هک  یتقو  ات  تسا  جرف  راظتنا  لجوّزع 

رد جرف  راظتنا  دشاب ، رت  يوق  ناسنا  رد  دیحوت  هب  داقتعا  ردق  ره  نتـشاد ؛ دنوادخ  تمحر  هب  دـیما  اه  يراتفرگ  رد  ینعی  جرف  راظتنا 
بوبحم جرف ، راظتنا  دشاب ، یم  شـسدقم  تاذ  ضوغبم  دنوادخ ، تمحر  زا  سأی  هک  هزادنا  نامه  هب  .دوش  یم  رتدـیدش  رتشیب و  وا 

.تسوا

ص:176

ص 143. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
ص 616. ج 2 ، لاصخلا ، قودص ، خیش  - 2
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هچ ره  .دـنک و  یم  راـک  فدـه  هب  ندیـسر  هار  رد  تسا ، راودـیما  نوچ  و  ندیـسر ، هن  دـشیدنا  یم  ندوب  هار  رد  هب  رظتنم  نینچمه 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هنوگ  نامه  دوب ، دهاوخ  رتشیب  مه  ششالت  یعس و  ًانیقی  دشاب  رتشیب  هار  نیا  رد  شدیما 

« .ددرگ یم  هتخانش  يو  لمع  زا  دیما  نیا  دشاب ، هتشاد  دیما  سک  ره   » (1) ؛» ِهلَمَع ِیف  ُهُؤاَجَر  َفِرُع  اجَر ، نَم  ُّلُک  »

يزاسدوخ حالصا و  - 3

دنکن و اطخ  اپ  زا  تسد  جرف ، رظتنم  ات  دوش  یم  ببـس  راکـشآ _  هچ  یناهنپ و  ياهراک  هچ  روما _  همه ي  رد  ماما  نتـسناد  دهاش 
زا رت  مهم  صخـش  نیا  يارب  نید  ظفح  .دنک  لصاح  نانیمطا  شماما ، رطاخ  ياضر  بلج  هب  هک  دریگب  شیپ  رد  ار  يریـسم  هراومه 

.دنک رظن  فرص  شماما  يدونشخ  بسک  زا  یتذل  چیه  هب  ندیسر  يارب  یتمیق و  چیه  هب  تسین  رضاح  تسا و  يرگید  هلأسم ي  ره 
.دنک یم  ادیپ  يا  هژیو  ّتیمها  جرف  رظتنم  يارب  نآ  ياه  هار  تخانش  سفن و  بیذهت  هب  نتخادرپ  هک  تساج  نیا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تسود سک  ره   » (2) ؛» رِظَتنُم َوُه  ِقاَلخألا و  َنِساحم  ِعَرَولِاب َو  لَمعیل  ُرِظَتنیلَف َو  مالسلا  هیلع  مئاقلا  ِباحـصأ  نِم  نوُکَی  نأ  هَّرَـس  نَم  »
« .دیامن راتفر  وکین  قالخا  يراگزیهرپ و  هب  راظتنا  لاح  رد  دشاب و  رظتنم  دیاب  دشاب  مالسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  دراد 

يرود هدیدنسپ و  لامعا  ماجنا  هب  تبیغ  نامز  رد  ار  نایعیش  همه ي  روهظ  رما  ندوب  یناهگان  هب  هجوت  اب  زین  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما 
: دنیامرف یم  هدناوخ ، ارف  دنسپان  لامعا  زا 

ٌَهبَوت ُهُعَفنَتال  َنیح  ٌهَءاُجف  ًهَتَغب  انَرمأ  َّنِإَف  انِطَخَـس ، اِنتَهارَک َو  نِم  ِهیندـُیام  بَّنَجَتِیل  انتَّبَحَم و  نِم  هب  ُبَرقی  اِمب  مُکنِم  ٍءيِرما  ُّلُک  لَمعَیلَف  »
دزاس دوخ  هشیپ ي  دوش ، یم  ام  یتسود  بجوم  هک  ار  هچ  نآ  دیاب  امـش  زا  کی  ره  سپ   » (3) ؛» ٍَهبوَح یلَع  ٌمَدَن  اِنباقِع  نِم  ِهیجُنیال  و 

ره زا  و 

ص:177

هبطخ ي 158. هغالبلا ، جهن  - 1
ص 207. تبیغ ، ینامعن ، - 2

ص 176. ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3
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هبوت نامز  نآ  رد  دسر و  یم  ارف  یناهگان  هرابکی و  هب  ام  رما  اریز  دـنیزگ ؛ يرود  ددرگ ، یم  ام  يدونـشخان  مشخ و  بجوم  هچ  نآ 
« .دشخب یمن  تاجن  ام  رفیک  زا  ار  یسک  هانگ  زا  ینامیشپ  درادن و  يدوس  یسک  يارب  تشگزاب  و 

مالسلا هیلع  ماما  هب  نتسویپ  يارب  دوخ  ندرک  هدامآ  - 4

نیا دریگ و  یم  لکش  ناشیا  هب  نتسویپ  دیما  مالسلا و  هیلع  ماما  ندرک  يرای  يوزرآ  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  رظتنم  یناگدنز 
.دنک یم  هدامآ  شگرزب  يوزرآ  هب  لین  يارب  ار  دوخ  وا  نیاربانب  .دشاب  یم  رظتنم  نمؤم  يارب  اه  جرف  نیرتالاب  زا  دوخ  یگدنز  عون 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  اب  هطبار  .دزاس  یم  رت  يوق  مالسلا  هیلع  ماما  اب  ار  دوخ  هطبار ي  لوا ، مدق  رد  دوصقم ، نیا  هب  ندیسر  يارب  و 
لاصتا و شترـضح  اب  یگدنز  روما  همه ي  رد  دریگن و  هلـصاف  ناشیا  زا  يرما  چـیه  رد  هک  دزاس  مزلم  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا 

.دشاب ناشیا  زا  تیعبت  هب  دیقم  هتشاد و  طابترا 

رد ار  دوخ  يونعم  يدام و  ياهورین  همه ي  رظتنم ، هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نتـسویپ  يارب  یگدامآ  داجیا  رد  مدـق  نیمود 
.دهد رارق  ناشیا  فادها  ندش  هدروآرب  تمدخ  رد  مالسلا و  هیلع  ماما  يرای  تهج 

نیتسار نارظتنم  تیبرت  - 5

: هک تسا  نیا  لاعتم  دنوادخ  زا  یعقاو  نارظتنم  ياه  تساوخرد  زا  یکی 

زا يرادرب  نامرف  هب  ار  مدرم  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  اـم  تلود ، تموکح و  نآ  رد  و   » (1) ؛» ِکتَعاط یلإ  ِهاعُّدلا  نِم  اهیف  اُنلَعَجت  «و 
« .دنناوخ یم  ارف  وت 

يوزرآ ناشیا  تلود  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب  ناگدـننک  توعد  ءزج  ندوب  هک  میبای  یم  رد  اعد  نیا  موهفم  رد  لمأت  یمک  اـب 
تبیغ نارود  رد  ترـضح ، هب  ناگدـننک  توعد  زا  هک  نیا  رگم  ددرگ  یمن  رـسیم  رما  نیا  هک  تسناد  دـیاب  نکیل  تسا  يرظتنم  ره 

.دشاب زین  ناشیا 

یمن یضار  شترضح  هب  نتسویپ  ناشیا و  زا  لابقتسا  يارب  دوخ  ندرک  هدامآ  هب  اهنت  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  یعقاو  نارظتنم  عقاو  رد 
یعقاو نارظتنم  تیبرت  هب  تقیقح  رد  دـننک و  داجیا  زین  نانمؤم  ریاس  رد  ار  یگدامآ  نیا  هک  دـنناد  یم  فظوم  ار  دوخ  هکلب  دـنوش ،

.دنزادرپ یم 

ص:178

.حاتتفا ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 218 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_178_1
http://www.ghaemiyeh.com


نآ لثم  دشخب  تایح  ار  یسفن  هک  ره   » (1) ؛)) ًاعیِمَج َساّنلا  ایحأ  اّمنأکَف  اهایحأ  نَم   )) هیآ ي حیضوت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
: دندومرف دش ، لاؤس  .تسا ،» هدیشخب  تایح  ار  مدرم  همه ي  هک  تسا 

زا ار  یناـسنا  سک  ره   » (2) ؛» اهَلتَق دَـقَف  ٍلالَـض ، یلإ  يدُـه  نِم  اهَجَرخَأ  نَم  َو  اهایحأ ، امَّنَأکَف  يدُـه ، یلإ  ٍلالَـض  نِم  اهجَرخَأ  نَم  »
وا هنیآ  ره  دناشکب ، یهارمگ  هب  حیحـص  هار  زا  ار  وا  هک  ره  .هدومن و  هدنز  ار  وا  هک  ییوگ  دهد ، تاجن  تیادـه  يوس  هب  یهارمگ 

« .تسا هتشک  ار 

نارظتنم فیاظو 

هلمج زا  اه ، باتک  زا  یضعب  رد  یتح  تسا و  هدش  هتفگ  يرایسب  ياه  نخس  تبیغ  نارود  رد  نایعیـش  فیلاکت  فیاظو و  دروم  رد 
مالسلا هیلع  هللا   ¹_ یقب ترضح  ءایصوا  متاخ  مودق  نارظتنم  يارب  هفیظو  داتـشه  ات  مئاقلل » ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » باتک

(3) .تسا هدش  هدرمشرب 

ناونع نایب  هب  اهنت  دجنگ ، یمن  هدودحم  نیا  رد  دنراد  هدهع  هب  تبیغ  رصع  رد  نایعیـش  هک  یفیاظو  همه ي  نییبت  هک  اج  نآ  زا  اما ،
(4): مینک یم  هراشا  فیاظو  نیا  نیرت  مهم  زا  يدادعت 

نارظتنم تاجانم 

ترضح یتمالس  يارب  اعد  - 1

، ًارِصان ًاِدئاق َو  و  ًاِظفاَح ، ًایلَو َو  ِهَعاس ، ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  هِذه  یف  ِهئابآ ، یلَع  ِهیَلَع َو  َُکتاوَلَص  نَسَحلا ، ِْنبا  هَّجحلا  کِّیلَول  نک  َّمُهللا  »
هک نسحلا ، نب  تّجح  ترـضح  تا  هدنیامن  يارب  ایادخ ! راب   » (5) ؛» ًالیِوَط اهیف  ِتَُمت  ُهَعّ َو  ًاعوَط ، َکَضرأ  ُهَنِکـُست  یّتَح  ًانیَع ، ًالیلد و  و 

امنهار و روای و  اوشیپ و  ظفاحم و  تسرپرس و  تاعاس ، یمامت  رد  تعاس و  نیا  رد  داب ، شناردپ  وا و  رب  وت  دورد 

ص:179

.32 (، 5  ) هدئام - 1
ح 1. نمؤملا ، ءایحا  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 2

.دعب هب  ص 104  ج 2 ، مراکملا ، لایکم  ، یناهفصا يوسوم  یقت  دمحم  ازریم  ك.ر : - 3
.دعب هب  ص 25  اهدیابن ، اهدیاب و  راظتنا ، ناتسورس ، یعیفش  میهاربا  ك.ر : - 4

.ناضمر كرابم  هام  موس  تسیب و  بش  لامعا  نانجلا ، حیتافم  - 5

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 219 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_179_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_179_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_179_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_179_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_179_5
http://www.ghaemiyeh.com


« .امرف ینالوط  نیمز  رد  ار  وا  يدنم  هرهب  و  ینادرگ ، نکاس  تنیمز  يور  رب  تبغر  لیم و  يور  زا  ار  وا  ات  .شاب  ناب  هدید 

دراد ناکما  تیارب  روط  ره  هک  تسا  هدش  دیکأت  رما  نیا  رب  تسا و  هدمآ  ناضمر  كرابم  هام  موس  تسیب و  بش  لامعا  رد  اعد  نیا 
.نک رارکت  ار  نآ  یتسه ، هدنز  هک  ینامز  ات  و 

دیحوت و مچرپ  هک  ینامز  ات  دنتسه ، یقاب  هدنز و  ترضح  یهلا  هدعو ي  قبط  دنچ  ره  هک  تسا  نیا  اعد  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن ي 
تاـفآ ضرعم  رد  تسا  نکمم  همئا  ریاـس  دـننامه  دنتـسه و  رـشب  هرخـألاب  یلو  دـنروآ ، رد  زازتـها  هـب  ناـهج  هـمه ي  رد  ار  لدـع 
نودب ثداوح ، تافآ و  نیا  زا  ناشیا  ظفح  ترضح و  یتمالـس  يارب  ام  ياعد  رظن  نیا  زا  دنریگ و  رارق  یعیبط  ياهالب  ینامـسج و 

.تسا دیفم  رثؤم و  تیالو ، تماما و  فدص  ّرد  نیرخآ  دوجو و  ملاع  زیزع  نآ  دوجو  یتمالس  رد  کش 

ترضح اب  نامیپ  دهع و  دیدجت  يارب  اعد  - 2

(1) ؛» ًادبَأ ُلوزَأال  اهنَع َو  ُلوحأال  یُقنُع  یف  َُهل  ًهعیب  ًادقع و  ًادهع و  یمایأ ، نِم  ُتشِع  ام  اذه و  یِموی  ِهَحِیبَص  یف  َُهل  ُدِّدَجُأ  ّینإ  َّمُهللا  »
مدنب یم  زیزع  نآ  اب  ار  يدادرارق  نامیپ و  تعیب و  میناگدنز ، مایا  یمامت  و  زور ، نیا  يادتبا  رد  مدحبـص و  نیا  رد  نم  ایادـخ ! راب  »

« .مرب یمن  نیب  زا  ار  نآ  زگره  تشگ و  مهاوخنرب  نآ  زا  هجو  چیه  هب  هاگ و  چیه  هک 

: هک تسا  نیا  نامماما  اب  نامدهع  و 

يدـهع َوُـه  کـیهن و  كرمأ و  نیب  فرـصتلا  کیدـی و  َنَیب  ّیبر  یَنلَّوَـخ  اـم  عـیمَج  یلهأ و  يدـَلَو و  یلاـم و  یـسفَن و  لذـباف  »... 
نامرآ وت و  هار  رد  تهاگـشیپ و  هب  هداد  نم  هب  مراگدرورپ  هک  هچ  نآ  ره  ناشیوخ و  نادنزرف و  لام و  ناج و  سپ   »... (2) ؛» کیلإ

« .تسوت اب  نم  دهع  نامه  نیا  منک و  یم  میدقت  تنیمارف ، اه و 

مینک مکحم  یلیاسو  بابـسا و  اب  ار  دـهع  نآ  و  ًادـهع )  ) میدـنبب دـهع  ناشیاه  نامرآ  اه و  هتـساوخ  ماجنا  يارب  ناشیا  اب  دـیاب  سپ 
ناشیا تسد  رد  تسد  هدرک و  تعیب  ناشیا  اب  تیاهن  رد  و  ًادقع ) )

ص:180

.دهع ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
 . مالسلا هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 2

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 220 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_180_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_180_2
http://www.ghaemiyeh.com


(. ًهعیب  ) میراپسب ناشیا  هب  رس  لد و  هداهن و 

ترضح روهظ  يارب  اعد  - 3

ناسآ ار  وا  مایق  طیارش  و  نک ، باتش  شروما  شیاشگ  رد  ایادخ ! راب   » (1) ؛» هَجَهنَم عِسوَأ  و  هَجَرخَم ، لِّهَس  و  هَجَرَف ، لِّجَع  َّمهللا ...  »
« .هد شرتسگ  شدصاقم  هب  یبای  تسد  يارب  ار  شهار  و  نادرگ ،

دننک یم  بلط  دـنوادخ  زا  ار  روهظ  نینچ  نیا  هعمج  زامن  تونق  رد  دوخ  شیاین  تاظحل  نیرتهب  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
: هک

راب  » (2) ؛»...  كِدنِع نِم  سُدُقلا  ِحوِرب  ُهدیأ  َِکتَِکئالَِمب و  ُهَّفُح  َکلُسُر َو  ءایبنأ و  ِهب  تحَلصأ  اِمب  کتفیلَخ  َكدبع و  ِحلـصأ  مهللا  »
حالـصا ار  تناگداتـسرف  ناربمایپ و  راـک  هک  هنوگ  ناـمه  اـمرف ! حالـصا  ار  تنیتسار  هفیلخ ي  هتـسیاش و  هدـنب ي  روهظ  راـک  اـهلا !

 ... .« امرف ینابیتشپ  يرای و  ار  وا  سدقلا ، حور  هلیسو ي  هب  شیوخ و  يوس  زا  يدومن ،

: تسا هدمآ  نینچ  هدش  لقن  ناشدوخ  جرف  لیجعت  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  سدقم  دوجو  زا  هک  مه  يرگید  ياعد  رد 

ام كِدنع  نِم  اَنل  ِقلطأ  جَهنَملا و  اَنل  عِسوأ  ًاجرخَم و  ِّمَهلا  َنِم  ًاجرَف و  قیَضلا  َنِم  یتعیـِشل  ِیل و  لَعجا  رومُألا ...  ّربدم  ای  رّونلا  َرون  ای  »
اه یتحاران  زا  یتاجن  هار  اـهانگنت و  زا  یـشیاشگ  منایعیـش  نم و  يارب  روما ...  هدـننک ي  ریبدـت  يا  ییانـشور و  رون  يا   » (3) ؛» جِّرَفی

« .راد ینازرا  ام  رب  دناسرب  ار  ام  جرف  هچ  نآ  دوخ  بناج  زا  نادرگ و  عیسو  ام  يارب  ار  يزوریپ )  ) هار هدب و  رارق 

: هک دندرک  یم  همزمز  دوخ  اب  دنتخیر  یم  کشا  هک  یلاح  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص:181

.دهع ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
ص 256. عوبسالا ، لامج  سوواط ، نب  دیس  - 2

ص 305. حابصملا ، یمعفک ، - 3
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مناگدـید زا  ار  باوخ  وت  تبیغ  نم ، رورـس   » (1) ؛» يِداُؤف َهَحار  یّنَع  تّزَتبلا  يداهِم و  َّیَلَع  تَقَّیَـض  يداقُر و  تَفَن  کـُتَبیَغ  ِیَـس  يدّ »
« .تسا هدرب  نم  زا  ار  یبلق  شیاسآ  هدرک و  گنت  نم  رب  ار  نیمز  هدوبر و 

ندوب ترضح  ناهارمه  نارای و  وزج  يارب  اعد  - 4

هنَع و َنیماـحُملا  ِهِِرماوأـِل و  َنِیِلثَتمُملا  هِِجئاوَـح و  ِءاـضَق  یف  هیلإ  َنیعِراـسُملا  و  ُهنَع ، َنیباّذـلا  و  ِهناوـعَأ ، ِهِراـصنَأ و  نِم  ینلَعجا  مهللا  »
نآ ناعفادـم  ناگدـننک و  تیامح  ناناسر و  کمک  نارای و  زا  ارم  ادـنوادخ !  » (2) ؛» هیَدَی َنَیب  َنیدهـشَتسُملا  ِهتَدارإ و  یلإ  َنیِقباّسلا 

ار وا  تاروتسد  هک  يا  هتسد  وزج  دنباتش ، یم  شیوس  هب  وا  ياه  هتساوخ  ماجنا  يارب  تعرس  هب  هک  یهورگ  وزج  هد ، رارق  راوگرزب 
رد نابلط  تداهـش  وا و  هاوخلد  روما  ماجنا  رب  ناگدنریگ  یـشیپ  وا و  زا  ناگدننک  تیامح  وزج  دـنهد ، یم  ماجنا  دایز  مک و  نودـب 

« .هد رارق  وا  يور  شیپ 

لباق مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  نانمؤم  يونعم  یحور و  ياهزاین  هب  یگدیسر  رما  رد  تیدج  مامتها و  اب  نیماضم  نیا  همه ي 
: تسا هدمآ  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ياعد  رد  .دنشاب  یم  لوصو 

ِهیِّوَقُم ِهناوعأ و  هِراصنأ و  یف  ِهَمایقلا  َموی  انرُشَحت  یتح  ِهبزِح ...  یف  انلَعج  َو  کیلَو ...  َرَصَن  ِهب  ُّزُِعت  کنیِدل و  هب  ُرِصَتنَت  نَّمِم  انلَعج  «َو 
ار دوخ  یلو  يراـی  ناـشیا  ببـس  هب  یهد و  یم  هبلغ  اـه  نآ  هلیـسو ي  هب  ار  دوخ  نید  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ار  اـم  و   » (3) ؛» ِِهناطلُس

تیوقت ناروای و  ناراـی و  هرمز ي  رد  تماـیق  رد  ار  اـم  هک  اـج  نآ  اـت  هدـب ...  رارق  ناـشیا  بزح  وزج  ار  اـم  و  یـشخب ...  یم  تزع 
« .ییامرف روشحم  ناشیا  هطلس ي  ناگدننک 

ص:182

.31 ص   ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
.دهع ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 2

ص 309. عوبسالا ، لامج  سوواط ، نبدیس  - 3
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شسرپ

؟ تسیچ رد  مالسلا  هیلع  ترضح  روهظ  رما  رد  هلجع  روهظ و  نتسناد  کیدزن  توافت  - 1

؟ دینک نایب  ار  راظتنا  یتیبرت  راثآ  - 2

؟ دنراد یفیاظو  هچ  يدرف  رظن  زا  روهظ  نارظتنم  - 3

؟ تسا روظنم  جرف  رما  رد  ناگدننک  ربص  يارب  یباوث  رجا و  هچ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  تایاور  رد  - 4

؟ تسیچ رد  راظتنا  جرف و  يارب  ندرک  اعد  طابترا  - 5

شهوژپ ياه  هصرع 

.يربک تبیغ  زا  سپ  هعیش  یسایس  هشیدنا ي  رد  راظتنا  شقن  - 1

.رظتنم ناسنا  يوگلا  میسرت  نارظتنم و  يامیس  - 2

.یسانشناور هاگدید  زا  راظتنا  هلوقم ي  یسررب  - 3

.یسانش هعماج  هاگدید  زا  راظتنا  هلوقم ي  یسررب  - 4

.بتاکم نایدا و  رد  یجنم  راظتنا  - 5

.عامتجا ییایوپ  يزاسدوخ و  رد  راظتنا  شقن  - 6
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عبانم یفرعم 

.یناتسورس یعیفش  لیعامسا  دلج ،) 3  ) راظتنا يژتارتسا  - 1

.یمشاه ینب  دمحم  دیس  نارظتنم ، كولس  - 2

.کین يردیح  دیجم  راظتنا ، هب  هرابود  یهاگن  - 3

.225 صص 199 _  يرهاط ، هلا  بیبح  باتفآ ، يامیس  - 4

.یناتسورس یعیفش  میهاربا  اهدیابن ، اهدیاب و  راظتنا ، - 5

.335 صص 257 _  یمیکح ، اضر  دمحم  برغم ، دیشروخ  - 6

.یفصآ هللا  تیآ  ایوپ ، راظتنا  - 7

.111 صص 91 _  یناتسورس ، یعیفش  میهاربا  شخب ، یگدنز  تخانش  - 8

ص:184
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ناروای يدهم  مهدزای : سرد 

هراشا

عوضوم تیمها   ü

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ناروای  ياه  یگژیو  فاصوا و   ü

تایاور هنیآ ي  رد  ترضح  ناروای  ياه  یگژیو   ü

ص:185
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 ... نیقَّتُمِلل ُهَِبقاعلا  ِهِدابِع َو  نِم  ُءاشَی  نَم  اُهثِرُوی  ُضرألا هللا  َِتناک  ذإ 

.دنشک یم  شود  هب  ار  نآ  ینیگنس  دنا و  بالقنا  یلـصا  ياه  هیاپ  هک  ینارای  .دراد  زاین  یناهارمه  نارای و  هب  یبالقنا ، شبنج و  ره 
بالقنا يانب  مجح  هزادـنا  ره  ینعی  دراد ؛ گنتاگنت  یطابترا  يرگید  يراوتـسا  یتسـس و  اب  ود ، نیا  زا  کی  ره  يراوتـسا  یتسس و 

نوتس هب  دشاب ، رت  هدرتسگ  رتدنلب و  انب ، نآ  هک  نازیم  ره  هب  دوب و  دهاوخ  رادروخرب  يرتمک  ماکحتسا  زا  نآ  ياه  هیاپ  دشاب ، رتمک 
؛ هدـش هتـشارفا  ییاه ، هیاپ  هچ  رب  تفاـیرد  ناوت  یم  اـنب  نیا  یگدرتسگ  مجح و  هب  هاـگن  اـب  .تشاد  دـهاوخ  زاـین  يرت  مکحم  ياـه 

شیپ ار  نآ  ناگدـنروآدیدپ  زاین و  دروم  لیاسو  رازبا ، مجح  نازیم ، ناوت ، یم  زین  نآ  تاـیاغ  فادـها و  رد  لـمأت  اـب  هک  ناـنچمه 
.درک ینیب 

تکرح رد  هک  یناسک  .میتسه  ناـشیا  ناـهارمه  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماـما  نارواـی  ياـه  یگژیو  نییبت  لاـبند  هب  راتـشون ، نیا  رد 
.دنتسه ناشفادها  ناشیا و  تمدخ  رد  ترضح ، نآ  دنمورین  ناوزاب  هباثم ي  هب  ناشیا ، یناهج 

عوضوم تّیمها 

هراشا

ینامزر مه  ناهارمه و  ناراـی ، تسا ؛ دـمآراک  ناراـی  ندـش  مهارف  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  روهظ  طیارـش  نیرت  مهم  زا  یکی  - 1
ترضح نارای  ياه  یگژیو  نتسناد  .دیـسر  دهاوخن  ناماس  هب  دشر  تیاده و  تموکح ، راک  ناشنادقف ، اب  هک  دنم ، ناوت  دمآراک و 

.تسا كرابم  زور  نآ  ندیسر  ارف  روهظ و  يزاس  هنیمز  يارب  شالت  عقاو  رد  اه ، نآ  بسک  هار  رد  شالت  و 

مینادب هدز و  کحم  ار  دوخ  میناوت  یم  نآ ، کمک  هب  هک  تسا  يرایعم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ناروای  ياه  یگژیو  زا  یهاگآ  - 2
؟ هن ای  میراد  رارق  ترضح  نآ  نارای  هرمز ي  رد  ایآ  هک 

ص:186

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 226 

http://www.ghaemiyeh.com


رد .دـنناسر  یم  ترـضح  هب  ار  دوـخ  تصرف ، نیلوا  رد  هک  دنتـسه  یـصوصخم  دارفا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ناراـی  نـیرترب 
.تسا هدش  صّخشم  ردب ، گنج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  ددع  هب  رفن  نانآ 313  دادعت  تایاور 

: دندومرف رمع  نب  لیضف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ُماکُح مُه  _ِه َو  َيِولَألا ُباَحـصَأ  مُه  ِردبلا  لهأ  ِهدع  ًالُجَر  ِرـشَع  ٍهثالث  ٍهئام و  ُثالث  َُهلوح  هفوکلا و  ِربنم  یلَع  ِِمئاقلا  یلإ  ُرُظنَا  ّینأک  »
، ردـب لـها  ددـع  هب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  هک  هفوـک  ربـنم  رب  ار  مالـسلا  هـیلع  مئاـق  مرگن  یم  اـیوگ   » (1) ؛» ِهـقلَخ یلع  هِـضرَأ  ِیف  ِهللا 

« .دنیوا قلخ  يارب  نیمز  رد  ادخ  نامکاح  رواگنج و  نادرم  اه  نآ  دنا ، هدمآ  درگ  شنوماریپ 

اه نآ  .دنتـسه  ناشیا  ییارجا  یتموکح و  ياه  هرهچ  دوش ، یم  دای  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  باحـصا  هب  اه  نآ  زا  هک  صاخ  نارای 
.دنراد یساسا  شقن  دوخ  يالوم  یناهج  تموکح  تیبثت  رد  هک  دندمآراک  هیقف و  ردتقم ، لداع ، ییاه  ناسنا 

یمن تروص  مایق  دنیاین ، نانآ  ات  هک  هدـمآ  هنوگ  نیا  هدـش و  دای  رفن  رازه  هد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  نارای  تایاور ، زا  یخرب  رد 
: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دریگ 

راپـسهر سپـس  دنک و  یم  تماقا  هکم ، رد  رفن  رازه  هد  ندـش  لماک  ماگنه  ات  وا  .دـننک  یم  تعیب  وا  اب  نارای  رفن  هدزیـس  دصیـس و  »
(2)« .دوش یم  هنیدم 

يادتبا رد  هک  دنتسه  یناسک  دادعت  نیا  هکلب  دنتسین ، رفن  رد 313  رصحنم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  هک  تسا  نیا  تیاور  يانعم 
(3) .دنوش یم  عمج  ناشیا  درگ  هب  ترضح  نآ  مایق 

مایپ زا  یکی  دـیدرت ، نودـب  اما  تسا ؛ هدـش  دای  ترـضح  نارای  ياه  یگژیو  ناونع  هب  ییاه  تفـص  زا  هچ  رگا  تایاور  تایآ و  رد 
مامت دـنک و  یم  میـسرت  دوخ  يارب  یعقاو  رظتنم  کی  هک  یفادـها  .تسا  رظتنم  کی  ینامرآ  طیارـش  ندرمـشرب  تایاور ، نیا  ياـه 

هتخود و مشچ  اه  نادب  اهرصع  نرق ه_ا و  مامت  رد  هعیـش  کی  هک  ییاه  جوا  ددنب و  راک  هب  اه  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  دوخ  ناوت 
.دهد یم  رارق  اه  نادب  نتفای  تسد  ریسم  رد  ار  دوخ 

ص:187

ص 672. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص 383. ج 2 ، داشرإلا ، دیفم ، خیش  - 2

ح 3. ص 323 ، ،ج 52 ، راونالاراحب یسلجم ، همالع  - 3
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نآرق رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ناروای  ياه  یگژیو  فاصوا و  فلا )

هراشا

اب هنیمز  نیا  رد  نانچ  هتخادرپ و  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ناروای  ياه  یگژیو  لاصخ و  فیـصوت  هب  يدّدعتم  تایآ  رد  میرک ، نآرق 
تـسد مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ناروای  زا  نشور  يریوصت  هب  دنناوت  یم  یتحار  هب  نابطاخم  هک  تسا  هتفگ  نخـس  تفارظ  تقد و 

: مینک یم  هراشا  تایآ  نیا  زا  یخرب  هب  ریز  رد  .دنبای 

هدئام هروس ي  هیآ ي 54  - 1

َنیرفاکلا یلع  ٍهَّزِعأ  َنینمؤملا  یلَع  ٍهلِذأ  هَنوُّبُِحی  مُهُّبُِحی و  ٍموَِقب  ُهللا  ِیتأی  َفوَسَف  ِهنید  نَع  مُکنِم  َّدـَتری  نَم  اُونَماء ، نیذـلا  اه  _ُّ يأ اـی  ))
، دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛)) مِیلَع ٌعِساو  ُهللا  ُءاشَی و  نَم  ِهِیتُؤی  ِهللا  ُلضف  کلذ  ِمئال  هَمول  َنُوفاَُخیال  ِهللا و  ِلِیبَس  یف  َنوُدِـهاَُجی 
دراد و تسود  ار  اه  نآ  هک  دروآ  یم  ار  یتّیعمج  دنوادخ  دناسر ) یمن  ینایز  دنوادخ  هب   ) ددرگ زاب  دوخ  نییآ  زا  امش  زا  سک  ره 

دننک یم  داهج  ادخ  هار  رد  اه  نآ  .دندنمورین  تخـسرس و  نارفاک  ربارب  رد  عضاوتم و  نانمؤم  ربارب  رد  دنراد ، تسود  ار  وا  زین  نانآ 
( لضف  ) دهد و یم  دنیبب ، هتـسیاش  دـهاوخب و  سک  ره  هب  هک  تسادـخ  لضف  نیا  .دـنرادن  ساره  يرگ  تمالم  چـیه  شنزرـس  زا  و 

« .تساناد عیسو و  دنوادخ 

: دنیامرف یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

« .دنتسه مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  ناروای  نانآ   » (1) ؛»  مالسلا هیلع  ِمئاقلا  ُباحصا  مُه  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 

(2)« .تسا ظوفحم  روالد ) هاگآ و  ینارای  نینچ  تیامح  رد   ) هیآ نیا  وترپ  رد  رما ، نیا  بحاص  »

: دنک یم  میسرت  هنوگ  نیا  ار  نارای  یگژیو  هکرابم ، هیآ ي 

تسود ار  وا  نانآ  دراد و  تسود  ار  نانآ  دنوادخ  هَنوُّبُِحی : مُهُّبُِحی و  دنشیدنا : یمن  وا  يدونشخ  هب  زج  هدوب و  ادخ  قشاع  اه  نآ  - 1
.دنراد

.دنتسه نتورف  عضاوتم و  نانمؤم ، ربارب  رد  َنینمؤملا : یلع  ٍّهلِذأ  ادخ : ناتسود  اب  یتسود  - 2

ص:188

ص 475. رثألا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  - 1
ص 497. ج 1 ، ینارحب ، مشاه  دیس  - 2
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.دنتسه دنمورین  تخسرس و  نارفاک  ربارب  رد  َنیرفاکلا : یلع  ٍهَّزِعأ  ادخ : نانمشد  اب  ینمشد  - 3

.دننک یم  داهج  ادخ  هار  رد  ِهللا : ِلِیبَس  یف  َنوُدِهاَُجی  ادخ : هار  رد  دهاجم  - 4

.دنرادن سار  يرگ ه_ تمالم  چیه  شنزرس  زا  ِمئال : هَمول  َنُوفاَُخیال  مدق : تباث  راوتسا و  - 5

ءایبنا هروس ي  هیآ ي 105  - 2

ناگدنب هتبلا  هک  میتشون  روبز  رد  تاروت  زا  دعب  ام  و  « ؛)) َنوحلاّصلا َيدابِع  اُهثِرَی  َضرَألا  َّنأ  ِرکِّذلا  ِدَعب  نِم  ِروبَّزلا  ِیف  انبَتَک  دََقل  َو  ))
« .درب دنهاوخ  ثرا  هب  ار  نیمز  نم  حلاص  راکوکین و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1)« .دنیآ یم  نامّزلا  رخآ  رد  هک  دنتسه  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  باحصا  حلاص ، ناگدنب  زا  دارم  »

: دراد یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  حلاص  دبع  ياه  یگژیو  دنوادخ  نآرق  زا  يرگید  ياج  رد 

اُولَعفَیام نیِِحلاّصلا و  َنِم  َکئلوا  ِتاریَخلا و  ِیف  َنوعِراُسی  ِرَکنملا و  ِنَع  َنوَهنَی  ِفورعَملِاب و  َنورمأی  ِرِخـآلا و  ِموَیلا  ِهللااـِب و  َنونمؤی  ))
دننک و یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنراد و  نامیا  تمایق  زور  دـنوادخ و  هب   » (2) ؛)) نیِقَّتملِاب ٌمیلع  ُهللا  ُهوُرَفُکی و  نَلَف  ٍریخ  نِم 

زگره دنهد ، یم  ماجنا  هک  ییوکین  راک  ره  .دنتسه و  نیحلاص  زا  نانآ  تقیقح  رد  دنریگ و  یم  یشیپ  نارگید  زا  کین  ياهراک  رد 
« .تسا نیقتم  اب  دنوادخ  دننیبن و  یساپسان  نآ  هرابرد ي 

: تسا ریز  حرش  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نارای  یگژیو  هفیرش  هیآ ي  ساسا  رب  نیاربانب 

ِرِخآلا ِموَیلا  ِهللاِاب و  َنونمؤی  دنراد : تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  - 1

ِرَکنملا ِنَع  َنوَهنَی  ِفورعَملِاب و  َنورمأی  دننک : یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 2

ِتاریَخلا یف  َنوُعِراَُسی  دنتسه : اه  یکین  رد  هدنریگ  تقبس  - 3

هوُرَفُکی نَلَف  ٍریخ  نِم  اُولَعفَیام  و  دریگ : یم  رارق  دنوادخ  ریدقت  دروم  ناشیا  راک  - 4

ص:189

ح 419. باب 32 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، ّرح  - 1
114 و 115. (، 3  ) نارمع لآ  - 2
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نیِقَّتملِاب ٌمیلع  ُهللا  و  دنراگزیهرپ : اوقتاب و  - 5

سنوی هروس ي  هیآ ي 62  - 3

ّتیمها اب  رتزراب و  همه  زا  یگژیو  کی  دش ، هدرمـشرب  رَظتنم  ماما  نارای  يارب  هک  ییاه  یگژیو  همه ي  نایم  رد  تفگ  ناوتب  دـیاش 
: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ، هدش  هراشا  نادـب  میرک  نآرق  رد  هک  دنتـسه  هللا » ءایلوا   » لماک قادـصم  اه  نآ  هک  نیا  نآ  تسا و  رت 

.دنوش یمن  نیگمغ  تسین و  یمیب  ادخ  ناتسود  رب  هک  دیشاب  هاگآ  َنُونَزحَی ؛)) مُهال  مِهیَلَع َو  ٌفوخال  ِهللا  َءایلوَأ  َّنِإ  َالأ  ))

: دننک یم  نایب  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ناوریپ  یگژیو  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مُهـال مِهیَلَع َو  ٌفوَخـال  َنیذَّلا  ِهللا  ُءاـِیلوَأ  کـَِئلوُأ  ِهِروُـهُظ  ِیف  ُهـَل  َنـیِعیِطُملا  ِهـتَبیَغ َو  ِیف  ِهِروُـهُِظل  َنـیِرِظَتنُملا  اَـنِمئاق  ِهَعیِِـشل  یبوـط  »
رادربنامرف شروهظ  ماگنه  رد  دنتسه و  وا  روهظ  رظتنم  شتبیغ  نامز  رد  هک  مالـسلا  هیلع  مئاق  نایعیـش  لاح  هب  اشوخ   » (1) ؛» َنُونَزحَی

« .دنوش یم  نیگهودنا  هن  دریگ و  یم  ارف  ار  اه  نآ  سرت  هن  هک  اه  نامه  دنتسه ، ادخ  يایلوا  نانآ  وا ،

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  ناروای  فصو  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

چیه زا  اه  نآ  .دـنک  یم  کیدزن  مه  هب  ار  ناـنآ  ياـه  لد  دـنوادخ   » (2) ؛»...  ٍدـحَأ َو یلِإ  َنوُشِحوَتـسَیال  مِِهبُوُلق ، َنَیب  ُهللا  ُّفِلَُؤی  »... 
« .دندرگ یمن  نامداش  ددنویپب ، اه  نآ  هب  یسک  هک  نیا  زا  و  دنوش ، یمن  ناسرت  سک 

دنیبن ادخ  زج  هک  تسا  ریذپ  ناکما  ینامز  اهنت  دوشن ، نیگهودنا  زیچ  چیه  زا  دهدن و  هار  لد  هب  یـسرت  زیچ  چیه  زا  یناسنا  هک  نیا 
.دبای تسد  نادب  دناوت  یم  ناسنا  کی  هک  تسا  يا  هجرد  نیرتالاب  یمدآ و  لامک  نیا  دشیدنین و  ادخ  زج  هب  و 

ص:190

 . ح 54 ب 23  ، ، 39 ص   ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
.100 ص   ج 3 ، مالسلا ،  هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحالا  مجعم  یناروک ، رظن  ریز  - 2
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دوه هروس ي  هیآ ي 80  - 4

هیکت هب  ای  متـشاد  يرادتقا  تردق و  امـش ، ربارب  رد  شاک  يا  تفگ : طول ) (« ؛)) دیدَش ٍنکُر  یلإ  يوآء  وأ  ًهَُوق  مُِکب  یل  َّنأ  َول  َلاق  ))
« .مدرب یم  هانپ  يراوتسا  هاگ 

: دندومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیعس  نب  حلاص 

(1)« .دنشاب یم  يو  نارای  زا  رفن   313 دیدش ، نکر  زا  دارم  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  تّوق ، زا  دارم  »

.دوش یم  لصاح  ناشنارای ، ماما و  تّوق  رادتقا و  هکرابم  هیآ ي  نیا  زا 

نارمع لآ  هروس ي  هیآ ي 200  - 5

تالکـشم ربارب  رد  ! ) دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛)) َنوُِحلُفت مُکَّلََعل  َهللا  اوُقَّتا  اوُِطباَر َو  اوُِرباَص َو  اوُِربصا َو  اُونَما  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ))
راگتسر دیاش  دیزیهرپب ، ادخ  زا  دینک و  تبقارم  دوخ  ياهزرم  زا  دیشاب و  رادیاپ  زین  نانمشد  ربارب  رد  دینک و  تماقتسا  اه ) سوه  و 

« .دیوش

: دنا هدومرف  هفیرش  هیآ ي  نیا  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هدامآ ي رظتنم  ماما  يرای  يارب  ار  دوخ  دیهد و  ناشن  دوخ  زا  ییابیکش  نمشد  ربارب  رد  دیشاب و  رابدرب  تادابع  تابجاو و  ماجنا  رب  »
(2)« .دیزاس دربن 

هرقب هروس ي  هیآ ي 148  - 6

رد رفیک  شاداپ و  يارب   ) ار امـش  همه ي  دنوادخ  دیـشاب  اج  ره  « ؛)) ٌریِدَق ٍءیَـش  ِّلُک  یَلَع  َهللا  َّنِإ  ًاعیمج  ُهللا  ُمُِکب  ِتأَی  اُونوُکَت  اَمَنیَأ  ))
« .تساناوت يراک  ره  رب  وا  اریز  دنک  یم  رضاح  زیخاتسر ) زور  رد  دب ، کین و  ربارب 

: هک دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دلاخوبا 

دنتسه و درم  هد  دصیس و  زا  رتشیب  اه  نآ  دادعت  هک  دنتسه  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  باحـصا  اُونوُکَت »...  اَمَنیَأ   » هیآ ي زا  روظنم  »
هک  ) زییاپ ربا  ياه  هراپ  دننام  دنیآ  یم  مه  درگ  تعاس  کی  رد  اه  نآ  و  هدودـعم » تما   » دـنگوس ادـخ  هب  دنتـسه  اه  نآ  و  : » دومرف

(3) (.« دنوش یم  عمج  مه  رانک 

ص:191

ح 654. ب 32 ، ص 551 ، ج 3 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، ّرح  - 1

ح 459. ب 32 ، ص 551 ، ج 3 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، ّرح  - 2
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ص 313. یفاکلا ، هضور  ینیلک ، - 3
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: زا تسا  ترابع  ددرگ  یم  ترضح  نارای  هب  لیوأت  هک  یتایآ  رگید  زا 

.دوه هروس ي  هیآ ي 8  - 1

ءارسا هروس ي  ات 7  هیآ ي 4  - 2

تایاور هنییآ ي  رد  ترضح  ناروای  ياه  یگژیو  ب )

قیمع شنیب  - 1

هراشا

: دنرادروخرب یتسه  ناسنا و  ماما ، دنوادخ ، هب  تبسن  فرژ ، قیمع و  یشنیب  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای 

یلاعت قح  هب  تبسن  قیمع  شنیب  فلا )

راوتـسا نانچ  نآ  تفرعم  نیا  .تسا  لاعتم  دنوادخ  هب  تبـسن  قیمع  تفرعم  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم  ماما  نارای  یگژیو  نیرت  یـساسا 
یم مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دـبای  یم  هار  شمیرح  رد  اه  کـش  اهدـیدرت و  هن  دـنک و  یم  داـجیا  یللخ  نآ  رد  تاهبـش  هن  هک  تسا 

: دنیامرف

، تسا هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  ار  ادـخ  هک  ینادرم   » (1) ؛» نامزلا ِرخآ  یف  يدـهملا  ُراصنأ  مه  ِهتَفِرعم و  َّقح  َهللا  اُوفَرَع  َنونمؤم  ٌلاـجر  »
« .دنا نامّزلارخآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ناروای  نانآ  و  دنا ، هتخانش 

: دنیامرف یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  فصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 

ياه هراپ  ناشیاه  لد  ایوگ  هک  دنا  ینادرم  نانآ   » (2) ؛» رَجَحلا َنِم  ُّدشأ  ِهللا  ِتاذ  یف  ٌکش  اُهبوُشَیال  ِدیدحلا  َُربُز  مُهبوُلق  َّنأک  ٌلاجر  »
« .دنرادن دنوادخ  تاذ  رد  يدیدرت  چیه  دنرت و  تخس  گنس  زا  تسا و  نهآ 

شمارآ تاناحتما ، اهالب و  دنک و  یمن  داجیا  یللخ  نآ  رد  اه ، تبیصم  اه و  ترارم  هک  تسا  راوتسا  تبالص و  اب  ردق  نآ  رواب  نیا 
نآ رد  تالاؤس  تاهبش و  دنکفا و  یمن  مطالت  هب  ار  اه  نآ 

ص:192

ص 611. رثألا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  ص 229 /  ج 57 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
ص 308. ج 52 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 2
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داقتعا تسا - هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  قح - ترـضح  هب  دنباریـس و  باـن ، دـیحوت  همـشچرس ي  زا  ناـنآ ، .دـنک  یمن  داـجیا  يا  هنخر 
: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنراد 

« .دنراد داقتعا  تسوا ، تینادحو  قح  هک  نانچ  نآ  دنوادخ ، تینادحو  هب  نانآ   » (1) ؛» ِهدیحَوت َّقح  ََهللا  اودَّحو  َنیّذلا  ُمُهَف  »

شنیب نیا  هجیتن ي  .درادـن  روضح  دـنوادخ  زج  نما ، میرح  نآ  رد  هدولاـین و  ماـقم  و  تورث ، سفن ، ياـه  تب  ار  ناـشیاه  لد  مرح 
رد هک  یـشالت  هنییآ ي  رد  مه  دـید و  ناوت  یم  ناـشزاین  زار و  اـه و  تداـبع  هرهچ ي  رد  مه  ار  ود  نیا  .تساوقت  ناـمیا و  قـیمع ،

.دنراد قح  ترضح  یگدنب  تدابع و  قیرط 

مالسلا هیلع  ماما  هب  تبسن  قیمع  شنیب  ب )

: دنا هدومرف  صوصخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دنراد  داقتعا  وا  هب  دنسانش و  یم  ار  دوخ  ماما  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  نارای 

« .دنراد خسار  داقتعا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تماما  هب  نانآ   » (2) ؛» ِِهتَماَمِِإب َنِیِلئاَقلا  »... 

تفرعم هکلب  تسین ؛ ناشیا  ّدلوت  ّلحم  ردام و  ردپ و  مسا  نتسناد  و  ناشیا ، ناشن  مان و  نتسناد  يا و  همانـسانش  تخانـش  تفرعم  نیا 
.دنرتراوازس رت و  کیدزن  نم  هب  نم ، زا  ناشیا  هک  تقیقح  نیا  مهف  ینعی ، .تسا  تیالو » قح   » هب

.تسا تعاطا  تبحم و  قیمع ، شنیب  نیا  هجیتن ي 

یتسه ناسنا و  هب  تبسن  قیمع  شنیب  ج )

لمأت اب  .دننک  یمن  لابند  ار  هیام  مک  فادها  شزرا و  مک  ياه  نامرآ  ناشریگارف ، تکرح  هیاپ و  دـنلب  فادـها  رد  ترـضح  نارای 
یم ار  شیوخ  ندوب  کلاس  ایند و  ندوب  ریـسم  دنبای و  یم  ار  دوخ  تمظع  ردق و  ناشزیگنا ، تفگـش  ياهدادعتـسا  نتـشیوخ و  رد 

راشرـس و ار  نانآ  دناوت  یم  تسا و  اّربم  اه  یتشز  اه و  یتساک  مامت  زا  هک  دـنروخ  یم  دـنویپ  يدوبعم  هب  هاگن  نیا  اب  نانآ  .دـنمهف 
.دنک لیمکت  ار  ناشیاه  تیفرظ 

: درب یم  نوریب  هنازارفرس  تاناحتما ، لیس  زا  ار  نانآ  هاگن  نیا  يافرژ  قمع و 

ص:193

ص 220. مالسالا ، هراشب  زا  لقن  هب  ص 224 ، صالخلا ، موی  نامیلس ، لماک  - 1
ص 386. ج 36 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  ص 244 /  رثألا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  - 2
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نایهاپس  » (1) ؛» کلذ لـثمب  َنُولَتُبی  مئاـقلا  باحـصأ  نإ  و  رَهَِنب » مُکِیلَتبُم  : » یلاـعت هللا  َلاـق  يذـّلا  ِرهّنلاـب  اولَتبإ  تولاـط  َباحـصأ  َّنإ  »
نارای و  دیامزآ ،» یم  یبآ  رهن  اب  ار  امش  دنوادخ ) : ») دیامرف یم  شا  هرابرد  دنوادخ  هک  نامه  دندش ، شیامزآ  یبآ  رهن  اب  تولاط ،

« .دنوش یم  شیامزآ  نانآ  لثم  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 

: هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنک : یم  یهلا  ياقل  تداهش و  قاتشم  ار  نانآ  شرگن  داقتعا و  نیا  نینچمه 

« .دنسرب تداهش  هب  ادخ  هار  رد  هک  دننک  یم  وزرآ   » (2) ؛» هللا لیبس  یف  اُولَتُقی  نأ  َنوُّنُمَی  و  »... 

یگدنب تدابع و  - 2

تفرعم و .دـننک  یم  يرپس  قح  نیریـش  رکذ  اب  ار  اه  بش  اهزور و  هتفرگ و  وگلا  دوخ  ياوشیپ  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  ناراـی 
اج نیا  رد  .دهد  یم  قوس  یگدنب  ریـسم  رد  شالت  یلاعت و  قح  ربارب  رد  عوضخ  هب  ار  ناشیا  هدناود و  هشیر  ناشیاه  بلق  رد  نامیا 

: میزادرپ یم  دنک ، یم  فیصوت  ار  ترضح  ناروای  یگدنب  تدابع و  هک  یتایاور  یسررب  هب 

: دنیامرف یم  نانآ  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فلا )

« .دنشالت ّتیدج و  لها  ّتیدوبع  قیرط  رد  نانآ   » (3) ؛» هللا ِهعاط  یف  َنوُّدُِجم  »

: دننک یم  میسرت  هنوگ  نیا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ناروای  زاین  زار و  تدابع و  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  ب )

هلان دنوادخ ، تیشخ  زا  بش ، لد  رد   » (4) ؛» ِراهَّنلِاب ٌماّوُص  ِلیَّللِاب  ٌماُّوق  هللا  ِهَیـشَخ  نِم  ًانَزَح  ِلِکاّوثلا  ِتاوصأَک  ٌتاوصأ ، ِلیَّللا  یف  مَُهل  »
« .هدرم رسپ  ناردام  هلان ي  دننام  دنراد  ییاه 

ص:194
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: تسا هدمآ  رگید  یتیاور  رد  ج )

بش نادرم   » (1) ؛» مهلُویُخ یلع  َنوحِّبَُـسی  مهفارطأ و  یلع  ًامایق  َنُوتیبَی  ِلحَّنلا  ّيوَدَـک  مهتاولَـص  یف  ّيود  مَهل  َلیّللا  َنُومانَیال  ٌلاجِر  »
دننک یم  يرپس  يراد  هدنز  بش  اب  ار  اه  بش  .دسر  یم  شوگ  هب  ودنک  ناروبنز  همغن ي  دننام  ناشزامن ، همزمز ي  هک  يراد  هدـنز 

« .دنیوگ یم  حیبست  ار  ادخ  اه ، بسا  زارف  رب  و 

: دنیامرف یم  نانآ  دروم  رد  نینچمه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  د )

« .دنرب یم  نایاپ  هب  هزور  اب  ار  اهزور  دنناسر و  یم  حبص  هب  تدابع  اب  ار  اه  بش   » (2) ؛» راهّنلاب ٌماّوُص  ِلیَّللاب  ٌماُّوق  »

تّبحَم - 3

بـسا نیز  یّتح  هک  تسا  ّدـح  نادـب  ات  يدـنم  هقالع  نیا  .تسا  ناشیا  تبحم  زا  راشرـس  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم  ماما  نارای  ياه  لد 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنیوج : یم  كربت  نآ  هب  دنناد و  یم  تکرب  هیام ي  ار  ناشیا 

« .دنشک یم  تسد  ماما  بسا  نیز  رب  كربت  ناونع  هب   » (3) ؛» هکرَبلا کلِذب  َنُوبلطَی  مامإلا  ِجرَِسب  َنوُحَّسَمَتَی  »

: دننک یم  ناشیالب  رپس  ار  ناشناج  دنریگ و  یم  رب  رد  ینیگن  دـننام  ار  ناشیا  مزر ، هاگدروآ  رد  نانآ  نیـشتآ ، قشع  نیمه  تهج  هب 
: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اه گنج  رد  دنریگ و  یم  نایم  رد  ار  وا  نانآ  مزر ، نادیم  رد   » (4) ؛». ...  ُدیری ام  ُهَنوُفکَی  ِبرَحلا و  یف  مهِسُفنأب  هنوُقی  ِهب و  َنوُّفُحَی  »
 ... .« دننک یم  تظفاحم  ناشیا  زا  دوخ ، ناج  اب 

ص:195

ص 308. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1

ص 224. ج 1 ، صالخلا ، موی  نامیلس ، لماک  - 2

ص 308. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3
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فادها هچ  میا و  هدادن  رارق  یمهس  ناشیا  يارب  دوخ ، تقو  یّتح  ناج و  زا  ام  هک  ارچ  وا ، نارای  ام و  نایم  هلصاف ي  تسا  رایسب  هچ 
!!!؟ تسا هدنام  خساپ  یب  هک  ناشیا  زا  ییاه  توعد  هچ  هدنام و  نیمز  رب  ام  یتسس  تهج  هب  هک  ناشیا  زا  ییاه  نامرآ  و 

تعاطا - 4

هیلع قداص  ماما  .تسا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ناروای  ياه  هصخاـش  رگید  زا  دوخ  تساوخ  رب  ترـضح ، تساوخ  نتـشاد  مّدـقم 
: دنا هدومرف  صوصخ  نیا  رد  مالسلا 

« .تسا رتشیب  شیالوم  ربارب  رد  زینک  يرادربنامرف  زا  ماما ، زا  نانآ  تعاطا   » (1) ؛» اهَدِّیَِسل ِهَمألا  َنِم  ُعَوطأ  مُه  »

تشپ هچ  رگ  دنریگ و  یمن  تقبس  دوخ  ماما  زا  یشیدناون  هناهب ي  هب  نانآ  .قح  اب  ماما  تسا و  ماما  اب  قح ، هک  دنناد  یم  کین  نانآ 
يرایـسب فالخ  رب  هکلب  دنا ، عیطم  اهنت  هن  نانآ  .دنریگن  هلـصاف  ناشیا  زا  ات  دنریگ ، یمرب  اه  ماد  زا  ياپ  یلو  دـنتکرح  رد  ناشیا  رس 

تعاطا رد  .دننک  یمن  یلاخ  هناش  ناشفادها  ناشیا و  هب  تمدخ  زا  دـنراد ، ار  هار و ...  یتخـس  تاناکما ، هنیمز ، نادـقف  هناهب ي  هک 
ورف یششوک  چیه  زا  دننز و  یم  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  ناشیا ، ياه  نامرآ  ندنامن  نیمز  رب  يارب  دنـشالت و  ّتیدج و  لها  ناشیا ،

: دننک یمن  يراذگ 

(2)« ِهتَعاط یف  َنوّدُِِجم  »... 

تعاجش - 5

هتـشاد نیدالوپ  ییاه  مزع  روخ و  رد  یتراسج  تعاجـش و  دـیاب  مه  ناشیا  نارای  سپ  تسا ، ریگارف  یناهج و  هزراـبم  داـهج و  رگا 
یم فیصوت  هنوگ  نیا  ار  نانآ  تعاجش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  .تشاد  دهاوخن  تکرح  يارای  اه  مدق  نآ ، نودب  هک  ارچ  دنـشاب ؛

: دننک

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  فلا )

ص:196
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جراخ اه  هشیب  زا  هک  دنا  یناریـش  همه   » (1) ؛» اَهعِـضاَوَم نِم  اَهُولاَزَأل  ِلابِجلا  ِهلاَزِإب  اَوّمَه  مّهنأ  َول  مِهتاباغ  نِم  اوُجَرَخدَـق  ٌثویل  مهّلُک  »
« .دننک یم  رب  اج  زا  ار  اه  هوک  دننک ، هدارا  رگا  دنا و  هدش 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ب )

« .تسا هدش  نهآ  ياه  هراپ  نوچ  ناشیاه  لد   » (2) ؛» دیدحلا ُِربُّزَک  مُهبُوُلق  تَلِعُج  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ج )

ناشمادک ره  هب   » (3) ؛» اَهوُعَّطََقل ِدیدَحلا  ِلابِِجب  اوّرَم  َول  ِدـیِدَحلا َو  ُِربُز  نِم  ُّدَـشََأل  ُهَبلَق  َّنِإ  ًالجر َو  َنیعبرأ  هُوق  یطُعی  مهنِم  ُلجّرلا  َّنإ  »
« .دننک یم  هعطق  هعطق  ار  اه  نآ  دنروآ ، يور  نهآ  ياه  هوک  هب  رگا  .تسا  هدش  هداد  درم  لهچ  يورین 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  يریلد  تعاجش و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  د )

ُأَطی ِنانّـسلا و  َنِم  یـضمأ  ِثیَّللا و  َنِم  يرجأ  مُهُدَحأ  َناک  انیدهَم  َجَرَخ  انُرمأ و  َعَقَو  اذإَف  انِّوُدَع ، نِم  اِنتَعیـش  ِبوُلق  یف  ُبعُّرلا  یِقلُأ  »
يدهم دوش و  عقاو  ام  رما  نوچ  هدش و  هدنکفا  ام  ناتسود  لد  رب  ام  نانمـشد  بعر  سرت و  زورما   » (4) ؛» ِهیَّفَِکب ُُلتقی  ِِهتَمَدَِقب َو  انَّوُدَع 

گنچ تـسد و  اـب  دـننک و  لاـمیاپ  ار  نانمـشد  دـنوش و  رت  ناّرب  هزین  زا  رتریلد و  ریـش  زا  اـم  ناتـسود  زا  مادـک  ره  دـنک ، جورخ  اـم 
« .دنشکب

يرابدرب - 6

صالخا و رس  زا  یلو  دنرخ  یم  ناج  هب  ار  یناوارف  بئاصم  تالکـشم و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  ياه  نامرآ  قّقحت  هار  رد 
یلع ماما  دنراذگ : یمن  ّتنم  دنوادخ  رب  اه ، تّقـشم  لّمحت  اه و  یتخـس  موجه  تهج  هب  دنرادنپ و  یم  چـیه  ار  دوخ  لمع  عضاوت ،

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع 

ص:197

ص 414. ج 1 ، صالخلا ، موی  نامیلس ، لماک  - 1

ص 316. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2

ص 316. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3
ص 113. ج 7 ، هادهلا ، هابتا  یلماع ، ّرح  - 4
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تهج هب  هک  دنا  یناسک  مالـسلا  هیلع  يدـهم  نارای   » (1) ؛» قَحلا ِیف  مِهِـسُفنَأ  َلذـَب  اومِظعَتـسَی  مل  ربَّصلِاب و  ِهللا  یَلَع  اوُّنمَی  مل  ٌموق ...  »
یمن یگرزب  ساسحا  دـنا ، هداهن  صالخا  فک  رد  ار  شیوخ  ناج  دـقن  هک  نیا  زا  دـنراذگ و  یمن  ّتنم  دـنوادخ  رب  ناش  يراـبدرب 

« دننک

یلد کی  - 7

: دنیامرف یم  نانآ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنا : لد  کی  گنر و  کی  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  ناروای 

« .تسا هدش  دحتم  ناشیاهبلق  یهاوخریخ  تبحم و  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  نارای   » (2) ؛» ِهَحیِصَّنلا ِهَّبَحَملِاب َو  ٌهَعِمَتُجم  مُهبُوُلق  »

: دنیامرف یم  نانآ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ترشاعم مه  اب  يا  هنوگ  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  باحصا  »(3) ؛» ٍّمُأ ٍبأ و  وَنب  مُهَّنأَک  ًاضَعب  مُهُضعب  یقلی  مالسلا  هیلع  مئاقلا  َباحصأ  َّنإ  »
« .دنتسه ردام  ردپ و  کی  زا  هک  نیا  دننام  دننک  یم 

یتسرپادـخ یهاوخادـخ و  نآ ، ياـج  هب  هتـسبرب و  تخر  ناـشناج  زا  اـه  یهاوـخدوخ  اـهاوه و  هک  ببـس  نیا  هب  رگم  تسین  نیا  و 
.دیـشخب قّقحت  ار  یهلا  ياه  نامرآ  تفای و  تسد  یناهج  فادـها  هب  ناوت  یم  هک  تسا  یگنر  کی  داـّحتا و  نیا  اـب  .تسا  هتـسشن 

ار دوخ  ام  مه ، حاتتفا  ياعد  رد  دنک ، حتف  ار  ایند  ماب  هنازارفارـس  دناوت  یم  هنوگچ  درب ، یم  جنر  یلد  دنچ  فالتخا و  زا  هک  یهاپس 
.تسا لیلذ  راوخ و  نآ  رد  ییور  ود  قافن و  هک  میناوخ  یم  یتلود  قاتشم  بغار و 

« هَلهأ َقافِّنلا و  اهب  ُّلُِذت  ٍهمیرک ...  ٍهلود  یف  َکیلأ  ُبَغَرن  ّانإ  مهّللا  »

راثیا - 8

تسا و یهلا  نامرآ  نیا  همدقم ي  داهج ، .يریگ  نیمز  ییاشگ و  ناهج  هن  تسا ، یگدـنزاس  تیادـه و  يارب  هدرتسگ ، تکرح  نآ 
نیا زا  دنـسرب و  هافر  هب  نارگید  ات  دندناشوپ  یم  مشچ  دوخ  تیب  لها  قح  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  نآ 

نید هب  تبسن  مرن و  ار  نارفاک  ياه  لد  رذگهر ،

ص:198

ص 129. ج 9 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبأ  نبا  - 1
ص 226. صالخلا ، موی  نامیلس ، لماک  - 2
ص 20. ج 2 ، ناهرب ، ریسفت  يزار ، رخف  - 3
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دنشوپ یم  مشچ  ذیاذل  اه و  یشوخ  زا  دنرخ و  یم  ناج  هب  ار  اه  یتخس  زین ، مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نارای  .دندرک  یم  لیامتم 
دـننک و مرن  ار  اـه  بلق  رذـگهر ، نیا  زا  اـت  دـنهد ؛ یم  هیدـه  نارگید  هب  ار  اـه  یـشوخ  اـه و  یبوخ  ناـشنابرهم ، ياـه  تسد  اـب  و 

.دننادرگرب نید  ّتبحم  رهم و  زا  رپ  ناماد  هب  ار  ناگدیهر 

تریصب ملع و  - 9

: دننک یم  فیصوت  نینچ  ار  نامّزلا  رخآ  دوعوم  نارای  یملع  لامک  لضف و  بتارم  ییابیز ، نانخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

َدَعب ِهَمکِحلا  َسأک  َنوُُقبغَی  َو  مِهِعِماَسَم ، ِیف  ِریِسفَّتلِاب  یمُری  َو  مُهُِرئاَصب ، ِلیِز  _ نَّتلاب یلُجت  ِلصَّنلا ، ِنیَقلا  َذحَش  ٌمو  اَهِیف َق_ َّنَذَحشََیل  »
نآرق رون  هب  اه  نآ  ياه  هدید  ار ، ریشمش  رگنهآ ، نداد  لقیص  دننام  .دنوش  یم  یلقیـص  اه  هنتف  نآ  رد  یهورگ  سپ   » (1) ؛» ِحُوبَّصلا

مه دادماب  رد  هک  نیا  زا  دعب  دنناشون  یم  اه  نآ  هب  ار  تمکح  ماج  بش ، رد  .تسا  هتفرگ  اج  ناشیاه  شوگ  رد  ریـسفت  هداد و  الج 
« .دنشاب هدیشون 

: دنیامرف یم  ماما  ناروای  هشیدنا ي  لقع و  توق  دروم  رد  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

كرابت دنوادخ   » (2) ؛» هدهاشملا َِهلِزنَِمب  مُهَدـنِع  ُهَبیغلا  ِِهب  تَراص  ام  ِهَفِرعَملا  ِماهفألا و  لوقُعلا و  َنِم  مُهاطعأ  یلاعت  كرابت و  َهللا  َّنإ  »
روضح هدهاشم و  هلزنم ي  هب  نانآ  يارب  ماما  تبیغ  هک  تسا  هدرک  رادروخرب  تخانش  مهف و  لقع و  زا  نانچ  نآ  ار  اه  نآ  یلاعت  و 

« .تسا هدمآ  رد 

رد زین  یملع  لاـمک  رظن  زا  دـنراد ، رارق  يراـگزیهرپ  يوقت و  هجرد ي  نیرتـالاب  رد  هک  ناـنچمه  مالـسلا ،  هیلع  ماـما  ناراـی  يرآ ،
.دنا هتشگ  باریس  دیاب ، هک  نانچ  ینید ، تفرعم  یهلا و  تمکح  ماج  زا  هتفرگ و  رارق  هجرد  نیرتالاب 

مظن - 10

: دنیامرف یم  تسا  مکاح  مالسلا  هیلع  ترضح  ناروای  رب  هک  یمومع  ماظن  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ص:199

ح 64. ، 334 ص   ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
ص 122. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2
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یتأیه لکـش و  رد  مرگن ، یم  ار  نانآ  اـیوگ   » (1) ؛» ٌدِحاو ٌسابّللا  ٌدـحاو و  ُلامَجلا  ٌدـحاو و  ُّدَـقلا  ٌدـحاو و  ُّيِّزلا  مهَیلِإ و  ُرُظنأ  یِّنَأَک  »
« .دنسابل مه  دننامه و  یگدنزارب  لامج و  رد  ربارب و  یتماق  دق و  ناسکی ،

« ِِهناوعأ ِهِراصنَأ و  نِم  ِینلَعجا  ُّمهّللا  »

ص:200

ص 148. نتفلا ، محالم و  سوواط ، نب  دیس  - 1
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شسرپ

؟ دنک یم  نایب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ناروای  يارب  ار  ییاه  یگژیو  هچ  هدئام  هروس ي  هیآ ي 54  - 1

؟ دنسانش یم  ار  دوخ  ماما  هزادنا  هچ  ات  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  - 2

؟ تسا هدش  میسرت  هنوگچ  ناروای  ياوقت  تدابع و  مالسلا ،  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد  - 3

؟ دوش یم  لصاح  ناروای  ياه  یگژیو  زا  کی  مادک  هجیتن ي  رد  تداهش  قوش  - 4

شهوژپ ياه  هصرع 

 . مالسلا هیلع  ماما  ناروای  تیبرترد  زاس  هنیمز  لماوع  - 1

.ترضح روهظ  رد  ناوناب  ناناوج و  شقن  - 2

.ناشیا هب  یناسر  يرای  روهظ و  يارب  يزاس  هنیمز  رد  نایناریا  شقن  - 3

 . مالسلا مهیلع  راهطا  همئا ي  نارود  رد  ناروای  یگژیو  - 4

 . مالسلا مهیلع  راوگرزب  همئا ي  ریاس  ناروای  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ناروای  توافت  - 5

.خیرات لوط  رد  اه  بالقنا  قّقحت  رد  ناناوج  شقن  - 6

ص:201
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عبانم یفرعم 

.384 صص 364 _  يوضر ، سابع  دیس  مالسلا ،  هیلع  يدهم  نافلاخم  ناقفاوم و  يدهم ، هار  هب  مشچ  - 1

.242 صص 227 _  يرهاط ، هللا  بیبح  رتکد  باتفآ ، يامیس  - 2

.93 صص 73 _  یتیآ ، هلا  ترصن  ناروای ، يدهم  ش 3 ، راظتنا ، همان ي  لصف  - 3

.19 صص 5 _  ییاقآ ، دیس  روپ  دوعسم  زاس ، هنیمز  تلود  ش 15 ، راظتنا ، همان ي  لصف  - 4

صص 110_130. يربکا ، اضر  دمحم  تیاده ، مچرپ  - 5

.ناروای يدهم  هشوت ي  هر  - 6

.یناتسورس یعیفش  نارظتنم ، فیلکت  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  - 7

ص:202

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


روهظ ياه  هناشن  مایق و  طیارش  مهدزاود : سرد 

هراشا

میالع طیارش و   ü

روهظ طیارش   ü

روهظ ياه  هناشن   ü
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 ... بوُصنَملا ُمَلَعلا  اَُهیأ  کیلع  مالسلا 

اب .دراد  یـصاخ  هاگیاج  تبیغ ، نامز  نامدرم  يارب  روهظ  میالع  طیارـش و  ثحب  ددرگ ، یمرب  روهظ  مایق و  هب  هک  یثحابم  ناـیم  رد 
ادیپ هژیو  ّتیساّسح  لک  حلصم  سّدقم  دوجو  هب  تبسن  مالسا  ردص  نامه  زا  مدرم  نایمدآ ، رد  یهاوخ  تلادع  يرطف  لیم  هب  هجوت 

نونکا .دـنیب  یم  دوخ  هب  شمارآ  يور  نیمز  دوش و  یم  هدـیچرب  ملظ  نماد  شروهظ  اب  هک  دـنا  هتفگ  يدرم  گرزب  زا  نخـس  هدرک 
نآ شیادیپ  يارب  ایآ  تسا ؟ یّصاخ  طیارش  هب  طورشم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  بالقنا  قّقحت  ایآ  هک  تسا  لاؤس  نیا  ياج 

تریح راچد  مدرم  ایآ  نایوجدوس ، نافلاخم و  دوجو  روهظ و  نامز  ندوب  یفخم  هب  هّجوت  اب  یتسار  هب  دراد ؟ دوجو  یتمالع  هناشن و 
؟ دنوش یمن  ینادرگرس  و 

هن هک  یمدرم  .دـنک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  هّجوت  هدرک و  ادـیپ  يا  هژیو  هاـگیاج  روهظ  میـالع  طیارـش و  ثحب  هک  تساـج  نیا 
رواب ار  ناشیا  روهظ  روضح و  دوجوم ، تایاور  لقع و  ساسا  رب  اهنت  دـنا و  هدینـش  ار  ناـشیا  يادـص  هن  هدـید و  ار  دوخ  ماـما  يور 

: دنیامرف یم  نامّزلارخآ ، نامدرم  فصو  رد  یثیدح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دنراد 

اونَمآف ُهَّجُحلا  ُمُهنَع  َبَجَح  یبَّنلا َو  اوُقَحلَی  َمل  نامّزلا  ِرِخآ  ِیف  ُنوکَی  ٌموق  ًانیقَی  مُهَمَظعأ  ًاـنامیِإ َو  ِساـّنلا  َبَجعَأ  َّنَأ  ُمَلعا  َو  یلع ! اـی  »
یمدرم نیقی ، تهج  زا  اـه  نآ  نیرت  میظع  ناـمیا و  تهج  زا  مدرم  نیرتزیگنا  تفگـش  هـک  نادـب  یلع  يا   » (1) ؛» ٍضایب یلَع  ٍداوَِسب 

هب یلو  تسا  بوجحم  اه  نآ  زا  زین  ماـما  هدـیدن و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب ، دـنهاوخ  ناـمّزلارخآ  رد  هک  دنتـسه 
« .دنراد نامیا  اه ) هتشون  ثیداحا و  يور  زا   ) هتفرگ رارق  يدیفس  رب  هک  یهایس 

ص:204

ح 8. ب 25 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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( توافت فیرعت و   ) میالع طیارش و 

فیرعت

راک رد  يروهظ  دـنوشن  قّقحم  اه  نآ  ات  تساـه و  نآ  دوجو  هب  هتـسباو  روهظ ، قّقحت  هک  دوش  یم  هتفگ  يروما  هب  طیارـش  طـیارش :
.دوب دهاوخن 

هب ار  یمدآ  هدوب و  طـبترم  بولطم  دوـصقم و  اـب  هک  تسا  يا  هدـیدپ  شیادـیپ  نآ  زا  دارم  تسا و  هناـشن  ینعم  هب  تمـالع  میـالع :
نایاوشیپ ینیب  شیپ  ساسا  رب  هک  تسا  یثداوح  زا  هتـسد  نآ  روهظ ، میالع  زا  دارم  رگید  تراـبع  هب  .دـنک  یم  ییاـمنهار  نآ  يوس 

.دهد یم  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  مایق  ندش  کیدزن  دیون  مادکره  قّقحت  دش و  دهاوخ  عقاو  روهظ  هناتسآ ي  رد  ای  لبق و  موصعم ،

توافت

طیارـش یلو  تسا  هدـش  کیدزن  روهظ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  فشاک  اه  نآ  قّقحت  ینعی  دـنراد ، تیفـشاک  هبنج ي  طقف  میالع  - 1
.دش دهاوخن  قّقحم  روهظ  دنشابن  اه  نآ  ات  ینعی  دنتسه ، روهظ  ِقّقحم 

نامز کی  رد  دـیاب  طیارـش  یلو  دـنبای ، قّقحت  يرگید  زا  سپ  یکی  دـنناوت  یم  دنـشاب و  عمج  نامز  کی  رد  تسین  مزال  میالع  - 2
.دبای ینیع  قّقحت  روهظ ، هدیدپ ي  ات  دنشاب  عمج 

.دنا طبترم  رگیدکی  هب  طیارش  یلو  دننک  زورب  دنناوت  یم  رگیدکی  اب  طابترا  نودب  هدنکارپ و  روط  هب  میالع  - 3

.تسا یقاب  رادیاپ و  طیارش  یلو  تسا  ینتفر  نیب  زا  میالع  - 4

یمن تسین و  تخانش  لباق  نادنچ  طیارش  یضعب  قّقحت  یلو  درب  یپ  ناوت  یم  نآ  دوجو  هب  ًالومعم  هدوب و  تخانـش  لباق  میالع  - 5
.تشاد لماک  یمتح و  یهاگآ  نآ  دوجو  هب  ناوت 

روهظ طیارش 

هراشا

هک میبای  یمرد  یبوخ  هب  دوخ  نوماریپ  تادوجوم  هب  یهاـگن  اـب  تسا و  تابّبـسم  بابـسا و  ملاـع  یتسه ، ملاـع  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
دراد یطیارش  هب  زاین  دوش  لیدبت  مدنگ  رابرپ  هشوخ ي  هب  مدنگ  رذب  هک  نآ  يارب  ًالثم  .تسا  یطیارش  هب  طورـشم  هدیدپ  ره  قّقحت 
نیب زا  زین  تافآ  دننام  دشر  عناوم  دیاب  طیارش  نیا  رانک  رد  .اناد  يزرواشک  بسانم و  نیمز  یفاک ، بآ  دیـشروخ ، رون  دوجو  دننام 

.دورب

ص:205
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دهاوخ ریذپ  ناکما  درم  گرزب  نآ  روهظ  اه ، نآ  قّقحت  اب  هک  تسا  یطیارش  ياراد  زین  ّتیرـشب  ملاع  یجنم  گرزب  یناهج  بالقنا 
یناهج بالقنا  يارب  ار  طرـش  راهچ  نید ، ناگرزب  تانایب  هب  هّجوت  اب  بالقنا و  هدـیدپ ي  رد  لمأت  اـب  رکف  هشیدـنا و  ناـبحاص  .دوب 

.دنا هدرک  رکذ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 

عماج نوناق  فلا )

هنوگود هب  زاـین  دـیآ  یم  دوجو  هب  بولطم ، عضو  يرارقرب  هعماـج و  دوجوم  عـضو  نتـسکش  مهرد  يارب  هک  یـشزیخ  شبنج و  ره 
: دراد همانرب  حرط و 

.بولطم تیعضو  هب  ندیسر  اه و  شزرا  اه و  نامرآ  قّقحت  هعماج و  دشر  هب  ور  تکرح  يارب  لماک  بسانم و  ینوناق  - 1

.دوجوم ياه  يراجنهان  اب  هزرابم  يارب  عماج  يا  همانرب  - 2

یب تردق  تمکح و  ملع و  اب  نابرهم ، گرزب و  دنوادخ  .تسا  یطیارش  نینچ  ياراد  زین  مالسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترـضح  یناهج  مایق 
هدومن نیودت  بسانم  عماج و  يا  همانرب  اه ، ناسنا  ینعی  دوخ  قولخم  نیرترب  تایحور  تالاح و  زا  لماک  ییانـشآ  اب  دوخ و  تیاهن 
ءایبنألا متاخ  رایتخا  رد  هدـش و  هیهت  یمدآ  دوجو  داـعبا  ماـمت  هب  هّجوت  اـب  هک  هماـنرب  نیا  .نآرق  باـتک  مالـسا و  نید  ناونع ، تحت 

.دوش یم  ارجا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ءایصوألا  متاخ  طّسوت  دوب  هتفرگ  رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

نید و هب  ار  مدرم  .تسا  نم  ّتنس  وا ، ّتنس   » (1) ؛» ّلَجَوَّزع ّیبَر  باتک  یلإ  مُهوُعدَی  یتعیرَش و  یتَِّلم و  یلَع  َساّنلا  ُمیُقی  یتَّنُس  ُُهتَّنُس  »
« .دنک یم  توعد  مراگدرورپ  باتک  هب  ار  نانآ  تشاد و  دهاوخ  اپ  هب  نم  نییآ 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

رگم دنیب ، یمن  يا  یتشز  چـیه  درک و  دـهاوخ  لمع  نآرق )  ) ادـخ باتک  ساسا  رب   » (2) ؛» هَرَکنأ ّالا  ُهرکَن  يرَیال  ِهللا ، ِباتِِکب  ُلَـمعَی  »
« .دنک یم  راکنا  ار  نآ  هک  نیا 

ص:206

ح 6. ب 39 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص 141. ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2
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يربهر ب )

ات تسا  زوسلد  دنمناوت و  هاگآ و  ییاوشیپ  ربهر و  دوجو  تسا ، زاین  دروم  هدنزاس  یحالصا و  تکرح  کی  يارب  هک  يرگید  طرش 
یتسرد هب  ار  یحالـصا  تکرح  عطاق ، حیحـص و  یتیریدـم  اب  دراد ، عناوم  اـه و  هنیمز  فدـه و  هماـنرب و  زا  هک  یلماـک  ییانـشآ  اـب 
یهاگآ ملع و  دنک ، یم  میسرت  ربهر  کی  يارب  میرک  نآرق  هک  ییاه  یگژیو  هلمج  زا  .دناسرب  بولطم  ماجنارس  هب  هدرک و  تیاده 

نانآ باوج  رد  ناشربمایپ  دندرک ، لاکشا  نانآ  دیزگرب و  نانآ  يارب  ار  تولاط  دنوادخ  یتقو  هک  اج  نآ  .تسا  تردق  ییاناوت و  و 
: دیامرف یم  نینچ 

تردق ملع و  رد  ار  وا  دیزگرب و  امـش  رب  ار  وا  دـنوادخ  تفگ :  » (1) ؛» مسِجلا ِملِعلا َو  ِیف  ًهَطـَسب  ُهَداز  مُکیَلَع َو  ُهیفَطـصا  َهللا  َّنإ  َلاق  »
« .دیشخب تعسو  مسج 

تسا یتیصخش  یناهج ، گرزب  شبنج  میظع و  تکرح  نیا  ربهر  اریز  .تسه  طرش  نیا  ياراد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  گرزب  مایق 
راد ثاریم  دراد ، لماک  هطاحا ي  ینید  فراعم  نآرق و  هب  تسا و  لصتم  یحو  همشچرس ي  هب  هتفای و  شرورپ  تماما  ناماد  رد  هک 

.تسا یهلا  دییأت  دروم  هدوب و  هتشذگ  يایبنا  مولع 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(2)« .دراد هطاحا  اه  شناد  مامت  رب  تسا و  مولع  مامت  ثراو  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  دیشاب  هاگآ  »

نارای ج )

همانرب اب  هک  تسا  یفک  رب  ناج  نایئادف  نارای و  دوجو  بالقنا ، شزیخ و  کی  نتـسشن  رمث  هب  يزوریپ و  يارب  مهم  طیارـش  زا  یکی 
هدوب و یناشف  ناج  شالت و  هنوگ  ره  هدامآ ي  اهنآ  ندناسر  تیلعف  هب  يارب  و  دنشاب ، هتـشاد  داقتعا  اه  نآ  هب  انـشآ و  مایق  فادها  و 

روای رای و  نودـب  هک  تسا  نشور  .دـنزرون  غیرد  یـششوک  چـیه  زا  هار  نیا  رد  دـنرامگ و  تّمه  ناشربهر  يرای  هب  دوجو  ماـمت  اـب 
.دشاب هدامآ  ربهر  همانرب و  دنچره  .دوب  یمادقا  تکرح و  رظتنم  دیابن 

وا يوس  هب  تکرح  ادخ و  يوس  هب  توعد  نامه  هک  دوخ  یهلا  سّدـقم  فادـها  نید و  دربشیپ  يارب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
: هک داد  رس  يرای  نخس  دوب ،

ص:207
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نارواـی اـم  دـنتفگ : نویراوح  ددرگ ؟ ادـخ  يوس  هب  نم  رواـی  تسیک   » (1) ؛» ِهللا ُراـصنأ  ُنَحن  َنویراوَحلا  َلاـق  ِهللا  یلإ  يراـصنأ  نَم  »
«. مییادخ

، دش لیمحت  راوگرزب  نآ  رب  ناشیا ، زا  ناروای  ییادج  رطاخ  هب  هک  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  ناتـساد  ناوت  یم  رگم  یفرط  زا 
؟ درک شومارف 

تسامش رادتسود  سک  ره  امش و  نم ، مسق  ادخ  هب  مدرگ ، ناتیادف  درک : ضرع  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  یکی 
: دندومرف ماما  .دایز  رایـسب  تفگ : دنرفن »؟ دنچ  نانآ  : » دندومرف ماما  .تسا  دایز  امـش  نایعیـش  ردق  هچ  مرورـس  يا  .مراد  تسود  ار 

: دندومرف ماما  .تساه  نیا  زا  رتشیب  ناشدادعت  تفگ : يرامشب »؟ ار  نانآ  یناوت  یم  »

هد دصیس و  هدش ، فصو  دادعت  نآ  هاگره  شاب  هاگآ  « ؛» َنوُدیُِرت يِّذلا  َناک  َرَشَع  َهَعـِضب  ٍهئاُِمثالَث َو  ُهَفوُصوَملا  ُهَّدِعلا  ِتَلُمَک  َول  امأ  »
(2)« .دش دهاوخ  دیهاوخ ، یم  امش  هچ  نآ  هاگ ، نآ  دوش ، لماک  يدنا  رفن و 

ارچ یتسار  هب  تفایرد ، اه  شزیخ  اه و  تکرح  رد  ار  ناروای  هاگیاج  شقن و  ناوت  یم  یبوخ  هب  خیرات  هب  ارذـگ  یهاگن  اب  نیاربانب 
زا ام  ایآ  دنتـشاذگ  یمن  اهنت  ار  اـه  نآ  دنتـشاد و  یمن  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  يراـی  زا  تسد  مدرم  رگا  دـمآ ؟ دوجو  هب  تبیغ 

؟ میدنام یم  هرهب  یب  ماما  ضیف 

نیرفآ روهظ  يروای ، یهارمه و  تسا ، زاس  تبیغ  یهارمه  مدـع  هک  هنوگ  نامه  هک  دوش  یم  نشور  هتکن  نیا  تایاور  هب  هّجوت  اـب 
، رگراثیا انـشآ و  درد  فکرب ، ناج  راکادـف و  یناهارمه  دـنهاوخ ، یم  روای  دوخ  ماـیق  يارب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  .دوب  دـهاوخ 

.دنراذگ یمن  اهنت  ار  دوخ  ماما  یطیارش  چیه  تحت  دنراد و  ار  اه  یتخس  لّمحت  بات و  هک  یناروای 

یمومع شریذپ  یگدامآ و  د )

؛ دنریذپب دنهاوخب و  مدرم  دیاب  .تسا  یمدرم  شریذپ  بالقنا ، مایق و  کی  يزوریپ  قّقحت و  يارب  مهم  رایـسب  طیارـش  زا  رگید  یکی 
هدایپ نیناوق  هعماج  رد  دـهاوخب  هتـشذگ  ناج  زا  ریظن و  یب  ینارای  اب  اناوت ، ملاع و  يربهر  هدـیزگرب و  ار  همانرب  نیرتهب  رگا  هک  ارچ 

دیرفآ و دازآ  ار  اه  ناسنا  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نآ  هب  نیا  .دیسر و  دهاوخن  ماجنا  هب  ًاعطق  دنشابن  اریذپ  ار  نآ  مدرم  یلو  دنک 

ص:208
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هللا یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  یمالـسا  تموکح  رگا  .دینادرگ  مکاح  ّطلـسم و  ناشتـشونرس  رب  ار  ناشیا  داد و  باختنا  قح  نانآ  هب 
یلـص ربمایپ  كرابم  مدقم  راظتنا  اهزور ، دنتـساوخ و  ار  نآ  برثی  مدرم  هک  دوب  تهج  نادب  دش  داجیا  هنیدم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تیمکاح نشور و  دوخ  رون  هب  ار  هنیدـم  رهـش  یهلا  هعـساو ي  تمحر  نارود و  هناگی ي  نآ  اـت  دندیـشک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
.دومن مالعا  ار  یهلا 

رب ار  ناشیا  دیاب  میبای ، تسد  لامک  دشر و  تاجرد  نیرتالاب  هب  نآ  هانپ  رد  ات  میتسه  يودهم  تموکح  قّقحت  لابند  هب  زین  ام  رگا  و 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  .مینک  شالت  ناشتموکح  رارقتسا  يارب  دوجو  مامت  اب  .میهد و  حیجرت  نارگید 

ام نایعیش  رگا   » (1) ؛» انئاِقِلب َنُمیلا  ُمُهنَع  رَّخأت  اّمل  مِهیَلَع  ِدـهَعلاب  ِءافولا  یف  ِبولقلا  ِعاِمتجا  یلَع  هتعاـِطل  ُهللا  ُمُهَقَّفو  انَعایـشأ  َّنأ  َول  «َو 
یمن ریخأت  هب  ناشیا  زا  ام  تاقالم  تنمیم  دنوش ، لدمه  دنراد  هدهع  رب  هک  ینامیپ  يافیا  هار  رد  دـهد  ناشتعاط  قیفوت  دـنوادخ  هک 

« .داتفا

ِرومُالا َُهل  تَماقَتـسَال  َماق  َول  يدـهَملا  َّنإ  َنولوقَی  مُهَّنإ  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هب  ریـشب  یتقو  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب 
: دندومرف خساپ  رد  ماما  دوش ،» یم  رارقرب  وا  يارب  دوخ  يدوخ  هب  اهراک ، دنک  مایق  رگا  يدهم  هک  دنیوگ  یم  نانآ  « ؛» ًاوفَع

.تسین نینچ  زگره  « ؛». ...  ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوسَِرل  تَماقتـسَال  ًاوفَع  ٍدَـحِأل  تَماقَتـسَِول  یِهِدَِـیب  یـسفَن  يذـّلا  اّلک و  »
ادخ لوسر  يارب  ًامّلسم  دش  یم  هار  هب  ور  رارقرب و  یـسک  يارب  دوخ  يدوخ  هب  اهراک  رگا  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس 

(2)  ... .« دش یم  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

گرزب نآ  روهظ  يارب  یگدامآ  بسانم ، يزیر  هماـنرب  شـشوک و  شـالت و  اـب  اـت  تسا  نادـنمتدارا  نارادتـسود و  همه ي  رب  سپ 
.دننک داجیا  ار  یجنم 

یگداـمآ ناراـی و  دوجو  تسا و  مهارف  اـیهم و  ربـهر  هماـنرب و  طرـش  ود  هک  دوـش  یم  نشور  هدـش  رکذ  طرـش  راـهچ  هب  هّجوـت  اـب 
.تسا نایعیش  مدرم و  تکرح  شالت و  هب  هتسباو  یمومع ،

ص:209
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روهظ ياه  هناشن 

هراشا

ارچ تشاد ، دهاوخ  یپ  رد  یمهم  راثآ  میالع ، نیا  نتسناد  .دراد  ییاه  هناشن  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  بالقنا  مایق و  روهظ و 
لد رد  ار  دیما  رون  اه  نآ  زا  کی  ره  عوقو  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يدهم  جرف  شخبدـیون  اه  هناشن  نیا  هک 

.درک دهاوخ  رت  غورفرپ  نارظتنم  ياه 

یلو درک  ّتیودهم  ياعدا  یـسک  رگا  نیاربانب  .تسا  ّتیودهم  نیغورد  نایعدم  صیخـشت  يارب  یبوخ  رایعم  اه  هناشن  نیا  نینچمه 
.درب یپ  وا  ندوب  وگ  غورد  هب  ناوت  یم  یگداس  هب  دوبن ، اه  هناشن  نیا  اب  هارمه  وا  مایق 

رقاب ماما  زا  راسی  نب  لیـضف  هک  نانچ  .یمتح  ریغ  ياه  هناشن  یمتح و  ياه  هناشن  دـنوش : یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  روهظ  ياه  هناـشن 
: دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع 

روما روما ، زا  یضعب  هک  یتسرد  هب   » (1) ؛» ُهنم َّدـُبال  يذـّلا  موتحملا  َنِم  ینایفُّسلا  َّنأ  ًهموتحم َو  ًارومأ  ًهَفوقوَم َو  ًارومأ  ِرومُألا  َنِم  َّنإ  »
« .تسین نآ  زا  يا  هراچ  هک  تسا  یمتح  روما  زا  ینایفس  هک  یتسرد  هب  یمتح و  روما  یضعب  دنتسه و  یمتح ) ریغ   ) فوقوم

یمتح ياه  هناشن  - 1

هراشا

هب دوب ، دـهاوخ  یمازلا  یعطق و  یطرـش ، دـیق و  چـیه  نودـب  اه ، نآ  ندـش  رادـیدپ  ققحت  هک  تسا  نآ  یمتح  ياه  هناشن  زا  روظنم 
ياه هناشن  ندش  عقاو  زا  شیپ  یـسک  رگا  دش و  دـهاوخن  رهاظ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دـندرگن ، عقاو  اه  نآ  ات  هک  يا  هنوگ 

هک دوش  یم  هدافتـسا  نیموصعم ، تایاور  زا  .تسردان  تسا  ییاعّدا  دـنکب ، ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  ياـعدا  یمتح ،
(2) .تسا هدرکن  هدارا  ار  اه  نآ  لیدبت  رییغت و  دنوادخ  هک  تسا  ملسم  یعطق و  يرما  یمتح »  » زا روظنم 

، تسا لاحم  اه  نآ  ندـماین  دـیدپ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اـه ، هناـشن  نیا  عوقو  ندوب  ملـسم  اـی  یمتح و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
.تسا یعطق  دنک ، هدارا  دنوادخ  رگا  اه ، نآ  ندمآ  دیدپ  اه ، هدنرادزاب  ندوبن  تایضتقم و  طیارش و  ندوب  مهارف  بسح  هب  هکلب 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ص:210
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فـسخ و  هیکز ، سفن  لـتق  ینامـسآ ، هحیـص ي  ینایفـس ، یناـمی ، تسا ؛ یمتح  هناـشن ي  جـنپ  مالـسلا  هـیلع  مئاـق  روـهظ  زا  شیپ  »
(1)« .ادیب

ینایفس جورخ  فلا )

فیصوت رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  یم  مایق  ماش  نیمزرس  زا  روهظ  زا  شیپ  یکدنا  هک  تسا  نایفسوبا  لسن  زا  يدرم  ینایفس 
: دنیامرف یم  وا 

(2)« .يا هدرک  هدهاشمار  مدرم  نیرتدیلپ  ینیبب ، ار  ینایفس  رگا  »

هدرتسگ راتشک  هب  اج  نآ  رد  دنک  یم  هلمح  قارع  هب  نآ  فارطا  قطانم  ماش و  فرصت  زا  سپ  يو  .تسا  بجر  هام  رد  وا  مایق  زاغآ 
هب مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  اب  هلباقم  يارب  ار  يرکـشل  وا  .دنک  یم  راتفر  یعیجف  لکـش  هب  دوخ  نانمـشد  اب  دنز و  یم  تسد  يا 
يا هنوگ  هب  وا  تموکح  .دـندرگ  یم  دوباـن  شنایرکـشل  همه ي  دور و  یم  ورف  ادـیب  هقطنم ي  رد  شرکـشل  هک  دتـسرف  یم  زاـجح 

ات جورخ  زا  تایاور ، یضعب  ساسارب   (3) .دنتـسه باذع  جنر و  رد  يو  تیمکاح  زا  رادرک  تسرد  ياه  ناسنا  نایعیـش و  هک  تسا 
.دشک یم  لوط  هام  هدزناپ  وا  ندش  هتشک 

ءادیب فسخ  ب )

يارب ینایفـس  هک  تسا  نیا  ادـیب  فسخ  زا  دوصقم  .تسا  هنیدـم  هکم و  ناـیم  يا  هقطنم  ءادـیب  تسا و  نتفر  ورف  ياـنعم  هب  فـسخ 
هب دـسر ، یم  ادـیب  هقطنم ي  هب  وا  رکـشل  هک  یماگنه  .دـنک  یم  هناور  هکم  تمـس  هب  يرکـشل  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  اـب  هلباـقم 

.دور یم  ورف  نیمز  رد  اسآ  هزجعم  یتروص 

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

 ... دنک یم  هناور  وا  یپ  رد  يرکشل  سپ  تسا ، هتفر  هکم  يوس  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  دسر  یم  ربخ  ینایفس  هاپس  هدنامرف ي  هب  »
نآ سپ  .نک  دوبان  ار  نانآ  ادیب ، نیمزرس  يا  دهد : یم  زاوآ  نامسآ  زا  يا  هدنهد  ادن  دیسر ، ادیب  نیمزرـس  هب  ینایفـس  رکـشل  نوچ 

(4)« .درب یم  ورف  دوخ  رد  ار  رکشل  نیمزرس 

ص:211

ص 650. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
 . ص 557 ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ص 272. ج 14 ، لاّمُعلا ، زنک  - 3
ص 289. تبیغ ، ینامعن ، - 4
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: دنیامرف یم   (1) (( بیرَق ٍناکم  نِم  اوذِخُأ  َتوَف َو  الَف  اوعَزَف  ذإ  يرت  َول  َو   )) هیآ ي ریسفت  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

روهظ هناتسآ ي  رد   » (2) ؛» هب ِهللا  َفسخ  ِءادیبلا  یلإ  یهتنلا  اذإ  یّتَح  ًهَشیَج  ِهنیدملا  ِیتأی  و  ینایفّـسلا ...  ُجُرخی  يدـهملا  انمئاق  ُلیبق  »
یم ءادیب  نیمزرـس  هب  نوچ  دنک و  یم  تکرح  هنیدم  يوس  هب  يو  هاپـس  دـنک ...  یم  جورخ  ینایفـس  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم  ام  مئاق 

« .درب یم  ورف  نیمز  ماک  رد  ار  اه  نآ  دنوادخ  دنسر ،

ینامی جورخ  ج )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  ینامی  جورخ  روهظ ، یمتح  اه ي  تّمالع  زا  رگید  یکی 

« .تسا یمتح  میالع  زا  ینامی   » (3) ؛» موتحَملا نِم  ینامیلا  «َو 

یم توعد  تلادع  یتسار و  قح و  هب  ار  مدرم  دنک و  یم  مایق  ماش  زا  ینایفس  جورخ  اب  نامز  مه  تسا ، نمی  زا  يدرم  ایوگ  هک  يو 
: هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  .دنک 

ینایفس و جورخ   » (4) ؛» ینامیلا ِهیار  نِم  يَدهأ  ٌهیار  ِتایاّرلا  یف  َسیل  و  ِهدحاو ...  ِهَنَس  یف  یناسارُخلا  ینامیلا و  ینایفّـسلا و  جورخ  »
« .تسین ینامی  مچرپ  زا  رت  هدننک  تیاده  اه ، مچرپ  نایم  رد  و  تسا ...  لاس  کی  رد  یناسارخ  ینامی و 

: دنیامرف یم  رگید  ییاج  رد  نینچمه 

.درادن دوجو  ینامی  مچرپ  زا  رت  هدننک  تیادـه  یمچرپ  دوش ، یم  دـنلب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  مایق  زا  لبق  هک  ییاه  قریب  نایم  رد  »... 
(5)« .دنک یم  توعد  مالسلا )  هیلع  يدهم  ماما   ) امش بحاص  يوس  هب  نوچ  تسا ، تیاده  مچرپ  نآ 

ص:212

.51 (، 34  ) أبس - 1
ص 427. هدوملا ، عیبانی  يزودنق ، - 2

ص 252. تبیغ ، ینامعن ، - 3
ح 13. ب 14 ، تبیغ ، ینامعن ، - 4

ص 284. تبیغ ، ینامعن ، - 5
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ینامسآ هحیص ي  د )

زا یـضعب  ساسارب  هک  ینامـسآ  يادن  نیا  .تسا  ینامـسآ  هحیـص ي  دـتفا ، یم  قافتا  روهظ  زا  شیپ  هک  ییاه  هناشن  زا  رگید  یکی 
یمایق مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  مایق  هک  اج  نآ  زا  دوش و  یم  هدینـش  ناـضمر  هاـم  رد  تسا ، مالـسلا    هیلع  لـیئربج  يادـن  تاـیاور 

.دوب دهاوخ  ینامـسآ  يادن  نیمه  دادـیور ، نیا  زا  ناهج  مدرم  یهاگآ  ياه  هار  زا  یکی  دنتـسه ، نآ  رظتنم  ناگمه  تسا و  یناهج 
نیا دیآ  یم  تسد  هب  تایاور  زا  هچ  نآ  .تسا  هدش  هدافتسا  زین  هَعزَف و ...  توص ، ادن ، نوچ  يریباعت  زا  هحیـص ، زا  ریغ  تایاور  رد 

: هک تسا 

.درک دهاوخ  روهظ  هجوتم  ار  مدرم  هک  دوب  دهاوخ  يا  هنوگ  هب  تشاد و  دهاوخ  هارمه  هب  ار  روهظ  تراشب  نآ  عوقو  - 1

مدرم هک  يا  هنوگ  هب  دوب  دهاوخ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یهلا ، رتسگداد  روهظ  ّتیناّقح و  نایب  توعد ، نومـضم  اوتحم و  - 2
.دشاب یم  یقیقح  یجنم  دوعوم و  نامه  يو  هک  دنوش  یم  نآ  هجوتم  هدرک و  كرد  ار  نآ  یتسرد  هب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

َدَعَق َو ال ّالإ  ٌِمئاقال  َظَقیَتسا و  ّالإ  ٌِدقار  یقبیال  بِرغملاب ، نَم  ِقرشملاب َو  نَم  ُعَمـسیَف  مالـسلا  هیلع  ِمئاقلا  ِمساب  ِءامّـسلا  َنم  ٍدانم  يدانی  »
َلیئربج ُتوَص  َوه  لّوألا  َتوصلا  َّنإف  َباجأَف  ِتوّصلا  کلذـب  َرَبَتعا  ِنَم  ُهللا  َمحَرَف  ِتوّصلا ، کلذ  نِم  ًاعَزَف  ِهیَلجِر  یلَع  َماق  اـّلإ  ٌدِـعاق 

زا .دونـش  یم  ار  نآ  تسا ، برغ  قرـش و  رد  هک  ره  سپ  .دـنک  یم  ادـن  ار  مئاق  مان  نامـسآ ، زا  يا  هدـننک  ادـن   » (1) ؛» ِنیمألا ُحوّرلا 
نیا زا  هک  یسک  رب  ادخ  تمحر  .دنتسیا  یم  شیوخ  ياپ  ود  رب  ناگتسشن  هتسشن و  ناگداتسیا  رادیب ، اه  هدیباوخ  ادص ، نیا  تشحو 

« .تسا نیمألا  حور  لیئربج  يادص  تسخن  يادص  اریز  دنک ، تباجا  ار  يو  يادن  دریگ و  تربع  ادص 

ص:213

ص 254. تبیغ ، ینامعن ، - 1
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 

َنوبَرشی ِساّنلا و  ِهاوفأ  یلع  يدهملا  ُرَهظی  َکلذ  َدنعف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدّمحم  لآ  یف  َّقحلا  َّنأ  ِءامّسلا  َنم  ٍدانم  يدان  اذإ  »
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دالوا  اب  قح  هک  دنزب  ادص  نامـسآ  زا  يا  هدنهد  ادن  هاگره   » (1) ؛» هریغ رکذ  مهل  َنوکی  ُهَّبُح و ال 

« .دننک یمن  دای  وا  زا  ریغ  هک  يا  هنوگ  هب  دتفا ، یم  اه  نابز  رس  رب  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  ماگنه ، نآ  تسا ،

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نیا  هلمج  زا  .تسا  هدیسر  یفلتخم  تایاور  ینامسآ  يادن  نیا  ياوتحم  هرابرد ي 

(2)« .دهد یم  زاوآ  شردپ  مان  مالسلا و  هیلع  مئاق  مان  هب  نامسآ  زا  يا  هدنهد  ادن  »

هیکز سفن  لتق  ه )

رد .هدـشن  بکترم  یلتق  هک  تسا  یهانگ  یب  كاپ و  ناسنا  اـی  هدیـسر  لاـمک  دـشر و  هب  هک   تسا  یـصخش  ياـنعم  هب  هیکز  سفن 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  راک  هب  ضارتعا  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  میرک  نآرق 

«. یشک یم  دشاب ، هداد  ماجنا  یلتق  هک  نآ  یب  ار  یکاپ  ناج  ایآ   » (3) ؛» ٍسفن ِریَِغب  ًهیِکَز  ًاسفَن  َتلَتَقأ  »

تـسد هب  یهانگ  یب  ای  هتـسجرب  ّتیـصخش  مالـسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  مایق  زا  شیپ  یکدنا  هک  تسا  نیا  هیکز  سفن  لتق  زا  دوصقم 
مالـسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  زا  شیپ  بش  هدزناپ  تایاور  زا  یـضعب  ساسا  رب  دادخر  نیا  نامز  .دوش  یم  هتـشک  ترـضح  نافلاخم 

.تسا

: دندومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(4)« .تسا هلصاف  بش  هدزناپ  اهنت  هیکز  سفن  ندش  هتشک  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  مایق  نیب  »

ص:214

ص 176. روهظلا ، دعب  ام  خیرات  - 1

ص 187. روهظلا ، دعب  ام  خیرات  - 2
.74 (، 18  ) فهک - 3

ص 554. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 4
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یمتح ریغ  ياه  هناشن  - 2

داجیا ای  طیارش  قّقحت  مدع  لیلد  هب  تسا  نکمم  تسین و  یعطق  اه  نآ  نداد  خر  هک  تسا  يروما  یمتح ، ریغ  ياه  هناشن  زا  روظنم 
.دندنویپن عوقو  هب  عنام ،

: زا دنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  ناوارف  تایاور  رد  هدش  نایب  یمتح  ریغ  ياه  هناشن 

هام رد  یگتفرگ  هام  یگتفرگ و  دیـشروخ  دـنک ،) یم  هارمگ  ار  اه  ناـسنا  زا  يرایـسب  هک  رگ  هلیح  دـیلپ و  يدوجوم   ) لاـجد جورخ 
.ناسارخ زا  يدرم  مایق  اه و  هنتف  ندش  راکشآ  ناضمر ، كرابم 

ص:215
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شسرپ

؟ دیرب مان  ار  مایق  ییاپرب  طیارش  روهظ و  میالع  ياه  توافت  - 1

؟ تسا هدش  قّقحم  ترضح  مایق  طیارش  زا  کی  مادک  - 2

؟ دینک نایب  ار  هتسد  ره  توافت  دنا و  هتسد  دنچ  رب  روهظ  ياه  هناشن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هاگدید  زا  - 3

؟ دینک نایب  تایاور  هب  هجوت  اب  ار  یمتح  ریغ  میالع  زا  هنومن  دنچ  - 4

شهوژپ ياه  هصرع 

.اه نآ  شرتسگو  رصاعم  ناهج  رد  ترضح  روهظ  طیارش  ییاسانش  - 1

.تبیغ رصع  رد  ترضح  مایق  عناوم  - 2

.روهظ ياه  هناشن  میرک و  نآرق  - 3

.لوفا ات  روهظ  زا  ینایفس  - 4

 . مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  مایق  رد  نآ  شقن  و  ینامی »  » ّتیصخش نوماریپ  یشهوژپ  - 5

 . مالسلا هیلع  يدهم  ماما  مایق  رد  یناسارخ » دیس   » و هیکز » سفن   » شقن - 6

.ناشیا فادها  مالسلا و  هیلع  ترضح  اب  عامتجا  ندرک  انشآ  ياه  هار  - 7

 . مالسلا هیلع  نامز  ماما  يرای  ياه  هویش  - 8

ص:216
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عبانم یفرعم 

.يزاریش یمداخ  دمحم  وا ، روهظ  ياه  هناشن  - 1

.یناروک یلع  روهظ ، رصع  - 2

.279 صص 269 _  يرهاط ، هلا  بیبح  باتفآ ، يامیس  - 3

.یلیعامسا لیعامسا  روهظ ، ياه  هناشن  یسررب  هلاقم  يدهم ، هار  هب  مشچ  - 4

.سوواط نب  دیس  مالسلا ،  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ياه  هناشن  - 5

.ردص رقاب  دمحم  دیس  تبیغ ، رصع  خیرات  - 6

.یتیآ هللارصن  لوفا ، ات  روهظ  زا  ینایفس  - 7

مالسالا تّجح  مجرتم  هر ،)  ) سوواط نب  یلع  نیدلا  یضر  دیـس  نتفلا ، محالم و  همجرت ي  نامّزلارخآ ، ياه  هناشن  اهدماشیپ و  - 8
.هداز نسح  قداص 

ص:217
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تموکح مهدزیس : سرد 

هراشا

(1) تموکح مهدزیس : سرد 

تموکح لیکشت  فده   ü

تموکح ياه  همانرب   ü

تموکح ياهدرواتسد   ü

تموکح ياه  یگژیو   ü

ص:219

(. فّرصت یکدنا  اب   ) نایتسدالاب نایفسوی ، روپ ، يرئاح  شنیرفآ ، نیگن  باتک  زا  هتفرگرب  - 1
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 ... هدودُح ِباتِکلا و  ِءایحِإل  ُلَّمؤُملا  َنیأ 

هب دقتعم  زوسلد و  ینارازگراک  یهلا و  يربهر  زا  يرادروخرب  اب  اهنت  هک  تسا  يراوشد  راک  ایند ، یگدرتسگ  هب  ینیمزرـس  هرادا ي 
ریغ هب  هک  درامگ  یم  ار  يدارفا  اه  نیمزرـس  هرادا ي  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  يرآ  .تسا  ریذپ  ناکما  مالـسا  تیمکاح  یهلا و  ماظن 

اه یگژیو  نیا  ياراد  شنالوئسم  هک  يروشک  تسا ، نشور  .دنشیدنا  یمن  يرگید  زیچ  هب  دنوادخ ، يدونـشخ  مالـسا و  حلاصم  زا 
.ددرگ یم  لیدبت  ینادابآ  هب  تیقفوم  اب  نیشیپ  ياه  تموکح  ياه  یناریو  دنوش و  زوریپ  اه  يراوشد  رب  دنشاب ،

تـسد هب  ار  روما  مامز  رگا  دـنا ، هدوب  یعدـم  هک  دـنا  هدـید  ار  يرایـسب  ياه  ناـمزاس  بازحا و  اـه ، تلود  ناـهج ، مدرم  ییوس  زا 
يرگید زا  مادک  ره  لمع  رد  یلو  دـنروآ ، ناغمرا  هب  ار  ّتینما  شمارآ و  دـننک و  تمدـخ  نایناهج  ناهج و  هب  دـنناوت  یم  دـنریگ ،

.دندرواین ناغمرا  هب  يزیچ  یناریو  راتشک و  داسف و  زج  دندرک و  راتفر  رتدب 

تموکح لیکشت  فده 

ندـناسر هعماج و  يونعم  دـشر  نانم ، دـنوادخ  یگدـنب  ياه  هنیمز  ندروآ  مهارف  یپ  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  یناـهج  تموکح 
يالتعا ییوجادخ و  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  يدهم  ماما  تموکح  ییابیز  ّتیمها و  .دـشاب  یم  لامک  ّدـح  رـس  هب  ناسنا 

هداد و تراشب  يودهم  تضهن  شخب  تایح  راونا  وترپ  رد  ناهج  ناسنا و  ندش  هدنز  هب  تایاور  زا  يرایـسب  .تسا  دـیحوت  هملک ي 
: تسا هدمآ  زین  میرک  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  .دنا  هدرمشرب  تضهن  نیا  زراب  ياه  یگژیو  زا  یکی  ار  عوضوم  نیا 

هورگ يا   (1) ؛)) مُکییحی اِمل  مُکاعَد  اذإ  ِلوسّرِلل  اُوبیِجَتسا ِهللا و  اُونَماَء  َنیِّذلا  اهیا  ای  ))

ص:220
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هب دینک و  تباجا  ار  اه  نآ  دنک ، یم  هدـنز  ار  امـش  هچ  نآ  يوس  هب  دـنناوخ  یم  ارف  ار  امـش  ربمایپ ، دـنوادخ و  هک  هاگ  نآ  نانمؤم !
« .دییوگ کیبل  اه  نآ  يادن 

َدَعب َضرألا  ییحی  هللا  ّنأ  اوُمَلعإ  )) هفیرش ي هیآ ي  هب  هراشا  زا  سپ  ترـضح  نآ  هدش ، لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  یتیاور  رد 
ار دوخ  تایآ  یتسار  هب  .دنادرگ  یم  هدنز  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  ادخ  هک  دـینادب   (1) ؛)) نولِقعَت مُکَّلََعل  ِتایالا  مُکل  انَیب  دق  اِهتوَم 

: دنیامرف یم  .دیشیدنیب  هک  دشاب  میا ، هدینادرگ  نشور  امش  يارب 

(2) ؛» مِِهتوَم ِدـَعب  اهَلهأ  ییحی  َضرألا و  ییحیَف  اهیف  ُلِدـعیَف  مالـسلا  هیلع  ِمئاقلِاب  ُهللا  اهییحیَف  ٌتیَم ، ُِرفاکلا  اِهلهأ و  َرفُک  اـِهتوَِمب  ینعی  »
مالـسلا هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  هب  ار  نآ  دـنوادخ  سپ  تسا ، هدرم  رفاـک  تسا و  نآ  لـها  ندـیزرو  رفک  نیمز ، ندرم  زا  روظنم  »
« .دنک یم  هدنز  ناشگرم  زا  سپ  ار  نآ  لها  دزاس و  یم  هدنز  ار  نیمز  دزرو ، یم  تلادع  نیمر  رد  وا  سپ  .درک  دهاوخ  هدنز 

: تسا هدمآ  هدش و  دای  یگدنز  همشچرس ي  ناونع  هب  ماما  نآ  زا  زین  هعمج  زور  رد  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترضح  ترایز  رد 
« .یگدنز همشچرس ي  يا  وت  رب  دورد  « ؛» ِهویَحلا َنیَع  ای  َکیَلَع  ُمالسلا  »

نید راثآ  هدننک ي  هدنز  نینچمه  نآ و  دودح  ادخ و  باتک  هدننک ي  هدنز  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  زا  زین  هبدن  ياعد  رد  و 
: تسا هدش  دای  نارواب  نید  و 

هب نآ  دودح  باتک و  ندرک  هدنز  يارب  هک  نآ  تساجک  « ؛» ِِهلهأ ِنیِّدلا و  ِِملاعَم  ییُحم  َنیأ  ِهدودُـح ، ِباتِکلا و  ِءایحِإل  ِمَؤُملا  ُلّ َنیأ  »
»؟ نارواب نید  نید و  راثآ  هدننک ي  هدنز  تساجک  هدش ؟ هتسب  دیما  وا 

یگنوگچ زا  نشور  يروصت  هب  ناوت  یم  اه  ناسنا  يونعم  تایح  ققحت  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  شقن  ندـش  صخـشم  اـب  لاـح 
تکرب هب  لاعتم  دـنوادخ  تسا ، یهلا  تیالو  لماک  یلجت  رـصع  هک  رـصع  نآ  رد  نوچ  .دیـسر  روهظ  رـصع  رد  هبیط  تاـیح  ققحت 

ار اه  نآ  دراد و  یمرب  دراد  دوجو  اه  ناسنا  يور  شیپ  هک  ار  یعناوم  اه و  باجح  همه ي  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  دوجو 
ملظ و هانگ ، رفک ، كرش ، رهاظم  همه ي  هک  ییاج  ات  دزاس  یم  لئان  نامیا  یهاگآ و  كاردا ، يالاب  بتارم  هب 

ص:221

.17 (، 57  ) دیدح - 1
ص 668. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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هدـش و ققحم  دـندوب ، شلابند  هب  اه  نرق  اه  ناسنا  هک  هزیکاپ  تاـیح  نآ  هک  تساـج  نیا  ددـنب و  یمرب  تخر  نیمز  زا  یتلادـع  یب 
.دنک یم  ادیپ  ار  لامک  یلاع  بتارم  هب  لین  ناکما  یمدآ 

تموکح ياه  همانرب 

هراشا

تایاور زا  هدافتسا  اب  .میزادرپب  فده  نآ  هب  ندیسر  يارب  تموکح  ياه  همانرب  یسررب  هب  دیاب  تموکح ، فده  اب  ییانـشآ  زا  سپ 
زا دـنترابع  تموکح  نآ  ياه  هماـنرب  هدـمع ي  روحم  هس  تسا ، دوجوم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تموکح  نارود  هراـبرد ي  هک  یناوارف 

.یعامتجا ياه  همانرب  يداصتقا و  ياه  همانرب  یگنهرف ، ياه  همانرب 

یگنهرف همانرب ي  فلا )

هراشا

دوب دهاوخ  مدرم  یلمع  یملع و  یلاعت  دشر و  ریسم  رد  یگنهرف ، ياه  تیلاعف  یمامت  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  رد 
: زا دنترابع  ترضح  تموکح  رد  یگنهرف  ياه  همانرب  نیرت  مهم  .دش  دهاوخ  هلباقم  اه  هنیمز  همه ي  رد  ینادان  لهج و  اب  و 

تنس باتک و  يایحا  . 1

: دنا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ینآرق  تموکح  اسر  ینایب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(1) ؛»...  يأرلا یلَع  ُنآرقلا  اوفَطَع  اذإ  نآرقلا  یلع  يأرلا  ُفِطعی  و  يوهلا ، یلع  يدُـهلا  اوفَطَع  اذإ  يدُـهلا  یلع  يوـهلا  ُفِـطعی  »... 
سفن ياوه  ياج  هب  ار  يراگتسر  تیاده و  دنک و  یم  روهظ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تسا ، مکاح  سفن  ياوه  هک  يراگزور  رد  »

یم مکاح  هعماج  رب  ار  نآ  دهد و  یم  هجوت  نآرق  هب  ار  راکفا  تسا ، هدش  مدقم  نآرق  رب  یـصخش  رظن  هک  يرـصع  رد  دناشن و  یم 
« .دنک

قالخا تفرعم و  شرتسگ  . 2

سأر رد  ار  یقالخا  ياه  شزرا  جـیورت  تسا ، ناهج  رب  یهلا  ياه  شزرا  ادـخ و  تموکح  هک  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  تموکح 
.داد دهاوخ  رارق  دوخ  ياه  همانرب 

ص:222

خ 138. هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  - 1
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: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دوخ تسد  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  ینامز   » (1) ؛» مُهَقالْخا اِهب  تَلُمک  مَُهلُوقُع و  اِهب  َعَمَجَف  دابِعلا  ِسوُؤر  یلَع  ُهَدَـی  َعَضَو  انُِمئاق  َماق  اذا  »
« .دناسر دهاوخ  لامک  هب  ار  ناشیا  قالخا  اه و  لقع  سپ  داهن ، دهاوخ  ناگدنب  رس  رب  ار 

یملع تضهن  . 3

: دندومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا 

 » ... (2) ؛»...  اِهلهَج َدـَعب  ًاملِع  اهِروَج َو  َدـَعب  ًالدَـع  اِهتَملُظ َو  َدـَعب  ًارون  ضرألا  ِِهب  لَجوّزع _  هللا _  ُأَلمی  يذـّلا  مُهَِمئاـق  مُهَعِـسات  »... 
، دنک یم  رپ  ییانشور  زا  ار  نیمز  همه ي  وا  تسد  هب  دنوادخ  هک  تسا  ناشیا  مئاق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  ماما  نیمهن 
رپ روج  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دنک ، یم  راشرـس  يرگداد  تلادع و  زا  ار  نیمز  مامت  تسا و  هدش  یکیرات  راتفرگ  هک  نآ  زا  سپ 

 ....« دشاب هدمآ  راتفرگ  ینادان  لهج و  هب  هک  نآ  زا  سپ  دنک  یم  دنم  هرهب  ییاناد  ملع و  زا  ار  ملاع  رسارس  دشاب و  هدش 

اه تعدب  اب  هزرابم  . 4

یلع ماما  .تسا  يرادنید  نید و  رد  یصخش  يارآ  اه و  هشیدنا  ندرک  لخاد  نید و  رد  يروآون  ینعم  هب  تنـس و  لباقم  رد  تعدب 
تفلاخم شربمایپ  وا و  باتک  ادخ و  نامرف  اب  هک  دنتـسه  یناسک  ناراذگ  تعدب  : » دـنیامرفیم ناراذـگتعدب  یفرعم  رد  مالـسلا  هیلع 

(3)« .دننک یم  لمع  دوخ  یناسفن  ياهاوه  يأر و  ساسارب  دنزرو و  یم 

: دنیامرف یم  ترضح  نآ  روهظ  نامز  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

چیه زا  دنکرب و  هشیر  زا  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دراذگن  او  ار  یتعدـب  چـیه   » (4) ؛»...  اهَماقأ الا  ًهّنُـس  اٌهلازأ َو ال  الا  ٌهعِدب  كرتیال  و  »... 
« .دومرف دهاوخ  اپ  رب  ار  نآ  هک  نیا  رگم  درذگ  یمن  یتنس 

ص:223

ص336. ج 52 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 1
ص 253. ج 36 ،  راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 2

ح 1632. همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 3
ح 11. ج 58 ،  راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 4
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يداصتقا همانرب ي  ب )

هراشا

ساسارب هک  تسا  هدش  نیودـت  یبولطم  همانرب ي  نآ  مدرم  ناهج و  داصتقا  يارب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ینآرق  تموکح  رد 
هب هدمآ  تسد  هب  تورث  ًایناث  دوش و  یم  يرادرب  هرهب  نیرتهب  ییادخ  بهاوم  یعیبط و  عبانم  زا  دبای و  یم  ناماس  دـیلوت  رما  ًالوا  نآ 

.دوش یم  عیزوت  تاقبط  همه ي  نیب  هنالداع  لکش 

یعیبط عبانم  زا  يرو  هرهب  . 1

يارب نالک  يا  هیامرس  ات  دریگ  یم  رارق  نابوخ  ماما  رایتخا  رد  نآ  تاناکما  نیمز و  همه ي  قح ، تّجح  نیرخآ  تیمکاح  نامز  رد 
.دوش مهارف  ملاس  يداصتقا  يزیر  یپ 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

یم ناراب  نامـسآ  دـنک ، مایق  ام  مئاـق  نوچ  و   » ... (1) ؛»...  اِهتابن ضْرالا  تَجرْخال  اهرطق َو  ءامـسلا  تلزنال  انِمئاق  َماـق  دَـق  ْول  و  »... 
 ... .« دروآ یم  نوریب  هایگ  نیمز  دزیر و 

تورث هنالداع ي  عیزوت  . 2

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

نایم میسقت و  يواست  هب  ار ) لاوما   ) دنک مایق  ربمایپ  نادناخ  مئاق  یتقو   » (2) ؛» هیعَّرلا ِیف  لدع  هیوسلِاب َو  مسق  ْتیَبلا  لْها  ِمئاق  َماق  اذا  »
« .دنک یم  راتفر  تلادع  هب  قلخ 

.دور یم  نیب  زا  یتاقبط  ياه  هلصاف  دوش و  یم  نک  هشیر  یتسد  یهت  رقف و  هک  تسا  نآ  هعماج  حطس  رد  تاواسم  نیا  دروآ  هر 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(3)« .دشاب تاکز  دنمزاین  هک  دوشن  ادیپ  یسک  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، یم  راتفر  تاواسم  هب  مدرم  نایم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  »... 

ص:224

ص 104. ج 10 ،  راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 1
ص 242. ح 26 ، تبیغ ، ینامعن ، - 2

ص 390. ج 51 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3
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ینادابآ نارمع و  . 3

.دسر یم  ینادابآ  تمعن و  هب  اج  همه  دوش ، یم  یهدناماس  عیزوت  دیلوت و  رما  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  رد 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  راگزور  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

« .دوش یم  دابآ  هک  نیا  زج  دنام  یمن  يا  هناریو  چیه  نیمز  مامت  رد   » (1) ؛»...  ِّرُمع الا  بارخ  ِضْرالا  یف  یقبی  الف  »... 

یعامتجا همانرب ي  ج )

هراشا

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تنس  نآرق و  میلاعت  ساسارب  ییاه  همانرب  عامتجا ، یـشخب  ناماس  يارب  ملاع ، گرزب  رتسگداد  تموکح  رد 
.دوب دهاوخ  دارفا  یلاعت  دشر و  يارب  هدامآ  يا  هنیمز  یگدنز  طیحم  اه ، نآ  يارجا  ببس  هب  هک  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شرتسگ  ایحا و  . 1

یبوخ هب  هدننک ي  رما  نآ ، نارازگراک  تموکح و  سییر  هک  تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  نیرتالاو  نیرتهب و  زا 
.دنشاب اه  یتشز  زا  هدنراد  زاب  اه و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

« .دننک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  وا  نارای  يدهم و   » (2) ؛» رْکنُملا ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفُوْرعَملاب و  َنُوُرمأی  ِِهباحْصا ...  يِدهَملا و  »

یقالخا لیاذر  داسف و  اب  هزرابم  . 2

: میناوخ یم  تسا ، بیاغ  رای  زا  ییادج  ياون  قارف و  گنهآ  هک  هبدن  ياعد  رد 

دهاوخ ار   ارتفا  غورد و  ياه  نامـسیر  هک  نآ  تساجک  « ؛»  ءاِرْتفإلا بْذـکلا و  ِلئابَح  عِطاـق  َْنیا  ءاوْهـألا  ْغیّزلا و  ِراـثآ  سِماـط  َْنیأ  »
»؟ درک دهاوخ  دوبان  ار  سوه  يوه و  یهارمگ و  راثآ  هک  نآ  تساجک  تخیسگ ؟

ص:225

ص 603. ح 16 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص 47. ج 51 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 2
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یهلا دودح  يارجا  . 3

دـنیامیپ و یم  ار  یهلا  ماکحا  نتـشاذگ  اپ  ریز  نارگید و  قوقح  هب  زواجت  هار  هک  یناسک  اب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  تموکح  رد 
یهلا دودـح  يارجا  نآ  دوش و  اه  نآ  يراکهبت  هار  دـس  ات  دوش  یم  هلباـقم  دـیدش  يا  هنوگ  هب  دـنریذپ ، یمن  ار  نوناـق  بوچراـچ 

.تسا نادسفم  هرابرد ي 

هماقا ار  یهلا  دودح  وا  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تایصوصخ  نایب  نمض  رد  مالسلا ،  هیلع  داوج  ترـضح  زا  یتیاور  رد 
(1)« .درک دهاوخ  ارجا ) (و 

ییاضق تلادع  . 4

تلادـع رهظم  هک  وا  .تساه  یـشک  قح  همه ي  تیاـهن  اـه و  ملظ  همه ي  ناـیاپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  رتسگ  لدـع  تیمکاـح 
چیه هب  ات  درامگ  یم  سرتادـخ  قیقد و  یناـیرجم  حـلاص و  ینایـضاق  دـنک و  یم  داـجیا  رتسگداد  ییاـه  همکحم  تسا ، راـگدرورپ 

.دورن یمتس  نیرتمک  ملاع  ياج  چیه  رد  سک ،

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

رون هب  نیمز  دـنک ، ماـیق  وا  یتقو   » (2) ؛» ًادـَبا ُدـحأ  ملْظَی  الَف  ساّنلا  ْنَیب  لْدَـعلا  نازیِم  عَضَو  اّهِبَر َو  ِرُوِنب  ُضْرـالا  ِتقرْـشا  جَرَخ  اذاَـف  »
رب سک  چـیه  هک ) دـنک  يراج  ار  تلادـع  نانچ   ) سپ دـهن ، قلخ  نایم  رد  تلادـع  يوزارت  ترـضح  نآ  دوش و  نشور  راـگدرورپ 

« .درادن اور  متس  ملظ و  يرگید 

تموکح ياهدرواتسد 

هراشا

نآرق و میلاعت  ساسارب  هک  ییاه  همانرب  نینچمه  لیصا و  یعقاو و  فده  نآ  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  میظع  بالقنا  ياهدرواتسد 
تموکح ياهدرواتسد  تفگ  دیاب  هلمج  کی  رد  تسا و  هجوت  لباق  ریگمـشچ و  رایـسب  هدش ، میظنت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تنس 

هداهن تناما  هب  ناسنا  دوجو  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  رـشب  يدام  يونعم و  ياهزاین  مامت  يوگ  خـساپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما 
.تسا

ریگارف تلادع  - 1

متس ملظ و  هتشذگ ، راصعا  نورق و  یمامت  لوط  رد  يرشب  هعماج ي  رکیپ  مخز  نیرت  گرزب 

ص:226

باب 27. ح 4 ، ج 52 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 1
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ص 321. ج52 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 2
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هدرک و يرامـش  زور  تاواـسم  تلادـع و  هب  نتفاـی  تسد  يوزرآ  رد  هشیمه  ناـسنا  .تسا و  هدوـب  یناـسنا  تاـعامتجا  رد  دوـجوم 
.تسا هتسشن  راظتنا  هب  ار  تلادع  ییافوکش  نارود  هب  ندیسر 

زا يرگداد  تلادـع و  هک  دوـش  هتـسناد  تسا  بلاـج  .تسا  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ماـما  تموـکح  زبـس  نارود  راـظتنا ، نـیا  تیاـهن 
: دنا هتفرگ  بقل  نآ  هب  اهاعد  یضعب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  ياهدرواتسد  نیرتراکشآ 

هدننک مایق  هک  نامه  .تسرف  دورد  دوخ  رما  ّیلو  هب  ادـنوادخ !  » (1) ؛» رظَتنُملا لدَـعلا  لمؤملا َو  ِمئاقلا  كِْرما  ِّیلَو  یلع  ِّلص  َّمُهللا َو  »
« .دنشک یم  ار  شراظتنا  ناگمه  هک  یتلادع  ینامرآ و  ي 

نآ رد  هک  دیآ  یمرب  نینچ  هدش ، دراو  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  یناهج  تموکح  ياه  یگژیو  هنیمز ي  رد  هک  یتایاور  یـسررب  زا 
تلادـع ذوفن  هزوح ي  زا  ناهج  ياج  چـیه  هتفرگ و  رارق  يودـهم  لدـع  تیمکاـح  هریاد ي  رد  شتعـسو  همه ي  اـب  ناـهج  رـصع ،

.دنام یمن  جراخ  دوعوم 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  يّدح  هب  نآ  شرتسگ  تلادع و  يریگارف 

مدرم ياه  هناخ  رد  ار  تلادـع  مسق ، ادـخ  هب   » (2)« ُّرَقلا ُّرحلا و  ُلُخدـی  امَک  مُهَتوُیب  َفوج  ُهلدـع  مهیلع  مئاقلا )  ) َّنلخدـَیل ُهللا  اـّمأ و  »
« .دنک یم  ذوفن  اه  هناخ  نورد  هب  امرگ  امرس و  هک  نانچ  نآ  درب  دهاوخ 

ینامیا یقالخا و  يرکف و  دشر  - 2

هب ام  تایاور  رد  تسا و  هعماج  رد  ترتع  نآرق و  گنهرف  جاور  دارفا و  حیحص  تیبرت  ببـس  هب  هعماج ، رد  تلادع  ندش  ریگ  همه 
.تسا هدش  حیرصت  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تیمکاح  رد  مدرم  ینامیا  یقالخا و  يرکف و  دشر 

یم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  روط  نامه  .دنـسر  یم  يدـنلب  هاگیاپ  هب  نید  ینابم  تخانـش  رد  راب ، تداعـس  نارود  نآ  رد  زین  ناـنز 
: دنیامرف

ص:227

.حاتتفا ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
ص 362. ج 52 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 2
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رد   » (1) ؛»  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ِلوسر  ِهَّنُـس  یلاعت و  هللا  ِباـتکب  اـِهتَیب  یف  یـضقََتل  هأرملا  َّنأ  یّتَح  ِِهناـمز  یف  َهَمکِحلا  َنوتؤت  «َو 
ادـخ و باتک  اب  اه ، هناخ  رد  نانز  هک  اج  نآ  ات  دـنزومایب  ملع  تمکح و  مدرم  همه ي  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تموکح  ناـمز 

« .دننک تواضق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس 

یلدمه داحتا و  - 3

دوب دنهاوخ  یمیمص  دحتم و  مه  اب  دنرب ، یم  رس  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  تیمکاح  تحت  هک  یتیعمج  تایاور ، ساسا  رب 
.دنام دهاوخن  ادخ  ناگدنب  ياه  لد  رد  رگیدکی  هب  ینمشد  هنیک و  يارب  ییاج  يودهم ، تلود  ییاپرب  نامز  رد  و 

: تسا هدومرف  يودهم  زبس  راگزور  فصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« .دنک یم  رارقرب  هدنکارپ  ناشیرپ و  بولق  نیب  تفلا  تدحو و  دنوادخ  مایا ، نآ  رد   » (2) ؛»...  هَفلتُْخم بُوُلق  ْنَیب  ّفلؤی  «و 

یناور یمسج و  تمالس  - 4

یناور یمـسج و  ياه  يرامیب  تساه ، ییابیز  اه و  تلیـضف  تموکح  يرتسگ و  تلادع  راگزور  هک  يودـهم  همیرک ي  تلود  رد 
.دور یم  نیب  زا  ناسنا 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم زاب  نانآ  هب  ار  یتسردـنت  دـنک و  یم  رود  نانمؤم  زا  ار  اه  يرامیب  دـنوادخ  دـنک ، مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  یماـگنه  »
(3)« .دنادرگ

ناوارف تکرب  ریخ و  - 5

دنایور یم  نیمز  دراب و  یم  نامسآ  .دبای  یم  تایح  طاشن و  دوش و  یم  مرخ  زبس و  اج  همه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تلود  راهب  رد 
.دوش یم  رامش  یب  راشرس و  یهلا  تاکرب  و 

ص:228

ص 239. تبیغ ، ینامعن ، - 1
ص 548. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ص 364. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 270 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_228_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_228_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_228_3
http://www.ghaemiyeh.com


 : مالسلا هیلع  قداص  ماما  هدومرف ي  هب 

یم نامـسآ  وا ) تلود  مایا  رد   ) .دنک یم  يراج  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  تاکرب  مالـسلا )  هیلع  يدهم  ماما   ) وا ببـس  هب  دـنوادخ  »... 
(1) «. دهد یم  هناد  نیمز  دراب و 

رقف ندش  نک  هشیر  - 6

نایرج غیرد  یب  وا  نامز  مدرم  رب  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  و  دوش ، راکـشآ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  يارب  نیمز  عبانم  همه ي  یتقو 
.دنام یمن  یتسد  یهت  رقف و  يارب  ییاج  دوش ، میسقت  تلادع  هب  نیملسم  لاملا  تیب  لاوما  دبای و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دنک و یم  اطع  یگدنز ) زاین  و   ) يزور اه  نآ  هب  راب  ود  هامره  رد  دشخب و  یم  مدرم  هب  راب  ود  لاس  ره  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  »... 
دوش یمن  ادـیپ  تاکز  هب  يدـنمزاین  چـیه  مدرم ، يزاین  یب  لیلد  هب  هک  اج  نآ  ات  دـیامن  یم  لمع  مدرم  نیب  تاواسم  هب  راک  نیا  رد 

 (2) ...«

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  يدهم  تلود  راگزور  فیصوت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(3)« .دهد یم  رارق  ناگدنب  ياه  لد  رد  ار  يزاین  یب  حور )  ) دنوادخ »... 

رفک يدوبان  مالسا و  تیمکاح  - 7

: درک دهاوخ  ریگ  ناهج  ار  مالسا  سدقم  نید  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هداد  هدعو  اج  هس  رد  میرک  نآرق 

نید تیاده و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  ییادـخ  وا   » (4) ؛))...  هِّلک ِنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  قَحلا  ِنیِد  يدُـهلِاب َو  هلُوسر  َلسْرأ  يذَّلا  َوُه  ))
 ....«. دنادرگ زوریپ  نایدا  همه  رب  ار  نید  نآ  ات  داتسرف  قح 

ِفلُْخیال َهللا  َّنا  تسا ...(( : هدـمآ  نآرق  رد  هک  ناـنچ  تسا ، ریذـپان  فلخت  یندـش و  ققحم  دـنوادخ  هدـعو ي  هک  تسین  یکـش  و 
(5) (( داعیِملا

ص:229

ص 188. تبیغ ، یسوط ، - 1
ص 390. ج 52 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 2

ص 84. ج 51 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 3
.9 (، 61  ) فص / 28 (، 48  ) حتف / 33 (، 9  ) هبوت - 4

.9 (، 3  ) نارمع لآ  - 5

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 271 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_229_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_229_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_229_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_229_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12957/AKS BARNAMEH/#content_note_229_5
http://www.ghaemiyeh.com


مهیلع ادخ  يایلوا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  غیرد  یب  ياه  شالت  اه و  تدهاجم  همه ي  دوجو  اب  هک  تسا  نشور  یلو 
همه دـیحوت  گناب  راگدرورپ  ّیلو  نآ  تیمکاح  هیاس  رد  نیاربانب  تسا ؛ هتـسویپن  عوقو  هب  یکرابم  دادـیور  نینچ  نونکات  مالـسلا ، 

.دنام دهاوخن  یقاب  رفک  كرش و  زا  يرثا  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  اج 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دیسر دهاوخ  دسر ، یم  بش  هک  اج  ره  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  مالـسلا )  هیلع  يدهم  ماما  نامز  رد   ) هنیآ ره  »... 
هدرک هدـعو  دـنوادخ  هک  هنوـگ  ناـمه  دـنام ، دـهاوخن  كرـش  زا  يرثا  نیمز  حطـس  رب  هک  يا  هنوـگ  هـب  دـش  دـهاوخ  ریگ  ملاـع  و 

(1)« .تسا

یمومع تّینما  - 8

زا هک  ّتینما  تسا ، یگدـنز  ياه  هصرع  همه ي  رد  اه  یبوخ  همه ي  يریگارف  نارود  هک  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  تیمکاـح  رد 
.دیآ یم  تسد  هب  تسا ، ناسنا  ياهوزرآ  نیرت  یلاع  زا  یهلا و  ياه  تمعن  نیرت  گرزب 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ُهأرَملا یشمت  یّتح  مئاهبلا  عابِّسلا و  ِتحلَطصا  و  دابِعلا ، ِبولق  نم  أنحَشلا  ِتبهََذل  انمئاق  َماق  دق  ول  و  ِبلَکلا ...  نامّزلا  هللا  عفدی  انب  «و 
يرپس اه  یتخس  راگزور  ام  تموکح  رد  ام و  تسد  هب   » (2) ؛» ُهفاَخت ٌعبَس و ال  اهُجیهی  اُهتَنیز ال  اهِسأر  یلع  ِماّشلا ...  یلإ  ِقارعلا  نِم 

نانچ راگزور  نآ  رد   ) .دـننک يراگزاس  مه  اب  زین  تاناویح  دور و  نوریب  اه  لد  زا  اه  هنیک  دـنک ، مایق  اـم  مئاـق  نوچ  و  دوش ...  یم 
« .دناسرتن ار  وا  يزیچ  و  دورب ...  ماش  ات  قارع  زا  دوخ ، رویز  بیز و  همه ي  اب  نز   هک  دوش ) داجیا  ینما  طیحم 

شناد شرتسگ  - 9

هب يرشب  شناد  دوش و  یم  راکشآ  یناسنا  یمالسا و  مولع  رد  ناوارف  یملع  رارسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تموکح  نارود  رد 
.دبای یم  هعسوت  روصت  لباقریغ  يا  هنوگ 

ص:230
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

جَرخأ انَمئاق  َماق  اذإف  نیَفرحلا ، ریغ  مویلا  یّتح  ساّنلا  ُفِرعی  ملَف  ناـفرح  لُـسُّرلا  ِِهب  تَءاـج  اـم  ُعیمَجَف  ًاـفرح  َنورـشَع  ٌهَعبَـس و  ُملِعلا  »
تفه تسیب و  شناد ، ملع و   » (1) ؛» ًافرح َنیرشَع  ٌهَعبَس و  اهَُّثبی  یّتح  نیفرحلا ، اهیلإ  َّمَض  و  ساّنلا ، یف  اهَّثَبَف  ًافرح  نیرـشَعلا  هَسمخلا َو 

.دـنرادن ییانـشآ  فرح  ود  نآ  اب  زج  نونکات  مدرم  تسا و  نآ  فرح  ود  اـهنت  دـنا ، هدروآ  ناربماـیپ  هچ  نآ  همه ي  تسا و  فرح 
هب زین  ار  فرح  ود  نآ  دهد و  شرتسگ  مدرم  نایم  رد  دـنک و  راکـشآ  ار  رگید  فرح  جـنپ  تسیب و  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه 

« .دنک رشتنم  ار  فرح  تفه  تسیب و  عومجم  دیازفیب و  اه  نآ 

تموکح ياه  یگژیو 

هراشا

هب نایاپ  رد  .دش  هتفگ  نخس  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  ياهدرواتـسد  اه و  همانرب  فده ، هرابرد ي  هتـشذگ  ياه  شخب  رد 
: میزادرپ یم  تموکح  ياه  یگژیو  زا  یخرب 

نآ زکرم  ورملق و  فلا )

شخب ققحت  ّتیرـشب و  همه  دوعوم  وا  هک  اریز  تسا ، یناهج  یتموکح  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تموکح  هک  تسین  يدـیدرت 
.تساه ناسنا  همه ي  ياهوزرآ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هیلع مئاق   » (2) ؛»...  نُوکِرْـشُملا َهِرک  َْول  هلک َو  نیّدلا  یلَع  هنیِد  هب  َّلَجوَّزَع  هللا  رِهْظی  بِْرغَملا و  قِرـشَملا و  هناطلُـس  ُغلبی  اّنِم ...  ُِمئاقلا  »
تسد هب  دنوادخ  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  ملاع  برغ  قرش و  وا  ییاورنامرف  هک ) تسا  یسک  وا   ... ) تسا ربمایپ ) نادناخ   ) زا مالـسلا 

« .دیاین شوخ  ار  ناکرشم  هچ  رگا  دهد ، یم  هبلغ  نایدا  همه ي  رب  ار  دوخ  نید  وا 
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هب تفای ، دـهاوخ  يدایز  تعـسو  نامز  نآ  رد  هک  تسا  هفوک  یخیرات  رهـش  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناـهج  تموکح  زکرم 
.دوش یم  لماش  تسا ، هفوک  يرتمولیک  دنچ  رد  هک  ار  فجن  رهش  هک  يا  هنوگ 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1)« .هفوک گرزب  دجسم  وا  تواضق  لحم  دوب و  دهاوخ  هفوک  رهش  مالسلا )  هیلع  يدهم  ترضح   ) وا تموکح  زکرم  »

تموکح تدم  ب )

راگزور رگید  تفای و  دـهاوخ  همادا  ایند  رمع  نایاپ  ات  دوش ، یم  زاغآ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ییاورنامرف  اب  هک  ناـبوخ  تموکح 
.دش دهاوخن  رارکت  ناملاظ  ملظ و 

: دیازفا یم  نایاپ  رد  دهد و  یم  تراشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  ار  موصعم  ياوشیپ  نیرخآ  تیمکاح  گرزب  دـنوادخ 
تیمکاح و   ) راگزور تمایق ، ات  هتسویپ  دیشخب و  مهاوخ  ماود  ار  وا  تلود  دیـسر ، تموکح  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  هک  نآ  زا  سپ  »

(2)« .درک مهاوخ  تسد  هب  تسد  دوخ  ناتسود  ایلوا و  تسد  رد  ار  نیمز )

.تسا نوگانوگ  رایسب  دنک ، یم  نایبار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  تدم  هک  یتایاور 

(3) و «. دنک یم  تموکح  لاس  تسیب  تسا و  نم  نادـنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ترـضح درک ؟ دـهاوخ  یگدـنز  لاس  دـنچ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مه  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج 

(4) «. دشک یم  لوط  لاس  هدزون  تافو ، زور  ات  مایق  زور  زا  : » دندومرف

یم تموکح  لاس  تفه  مالسلا )  هیلع  يدهم  ترـضح  : ») دنا هدومرف  ناشیا  تموکح  تدم  هرابرد ي  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(5)« .تسامش تموکح  ياه  لاس  زا  لاس  داتفه  ربارب  هک  دنک 
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نیا هب  دیاب  تسا ، هدیسر  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  تدم  هرابرد ي  هک  ار  یتایاور  : » هک تسا  نیا  هر )  ) یـسلجم هماّلع  نایب 
یضعب .تموکح  يراوتـسا  تابث و  تدم  هب  یخرب  دنک و  یم  هراشا  تموکح  تدم  مامت  هب  تایاور  یخرب  درک : هیجوت  اه  لامتحا 

تسا ینالوط  هک  تسا  ترضح  راگزور  ياه  هام  اه و  لاس  قباطم  یضعب  مییانـشآ و  نآ  اب  ام  هک  تسا  ییاهزور  اه و  لاس  قباطم 
« .تسا هاگآ  بلطم  تقیقح  هب  دنوادخ  و 

ماما یتموکح  هریس ي  ج )

هراشا

هویـش ي شور و  دوخ  یناـهج  ماـظن  ریبدـت  رد  دریگ ، تسد  هب  ار  ناـهج  تموکح  یتـقو  مالـسلا  هیلع  رظتنم  يدـهم  دوـعوم ، ماـما 
.درک دهاوخ  انب  نردم  تیلهاج  ياه  هناریو  رب  ار  یهلا  یمالسا و  ياه  شزرا  هک  نیا  هلمج  زا  دراد  یصاخ 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

فنأَتْسی هَّیلِهاجلا و  ِِهلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لُوسر  مَدَه  امک  هْلبق  َناک  ام  مِدْهی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لُوسَر  َعَنَـص  امک  عنـصی  »
(1) ؛»  ًادیِدَج مالْسالا 

شور زا  هچ  نآ  ربمایپ  هک  هنوگ  ناـمه  .درک  دـهاوخ  لـمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  دـننام  مالـسلا )  هیلع  يدـهم  ماـما  )
ار مالسا  درب و  دهاوخ  نیب  زا  ار  دوخ  روهظ  زا  شیپ  یلهاج  ياه  شور  هنوگ  نیمه  درب ، نایم  زا  دوب  موسرم  مدرم  نایمرد  تیلهاج 

.درک دهاوخ  يزیر  یپ  ون  زا 

یتازرابم يداهج و  هریس ي  . 1

سدقم نید  هب  ار  ناگمه  دنیچ و  یمرب  نیمز  هرتسگ ي  زا  ار  كرـش  رفک و  طاسب  دوخ  یناهج  بالقنا  اب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما 
.دنک یم  توعد  مالسا 

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(2)« .دهد یم  رارق  نم  تعیرش  نییآ و  رب  ار  مدرم  تسا و  نم  هویش ي  مالسلا )  هیلع  يدهم  ماما   ) وا هویش ي  »

هدش مامت  تّجح  ناهج ، مدرم  رب  رظن  ره  زا  هدش و  یفرعم  راکشآ ، يا  هنوگ  هب  قح  هک  دنک  یم  مایق  یطیارش  رد  ترضح  نآ  هتبلا 
هب هک  دننام  یم  یقاب  لطاب  ههبج ي  رد  یناسک  اهنت  تسا و 
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ص 122. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


دـیآ و یمرب  ماین  زا  يودـهم  تلادـع  هدـنرب ي  ریـشمش  هک  تساـج  نیا  .دنـشاب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یهلا  یناـسنا و  تیوه  یلک 
.دراذگ یمن  یقاب  ار  اه  نآ  زا  یسک 

ماما ییاضق  هریس ي  . 2

نوچمه دنک و  یم  لمع  مالسلا  هیلع  دوواد  ترضح  مالسلا و  هیلع  نامیلس  ترضح  دننام  تواضق  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 
دننک یم  وزرآ  ناگدـنز  تاـیاور ، قباـطم  هک  دـنک  یم  راـتفر  تلادـع  هب  ناـنچ  دـنک و  یم  مکح  دراد  هـک  یهلا  یملع  اـب  اـه  نآ 

(1) .دنوش دنم  هرهب  وا  لدع  تکرب  زا  دندرگرب و  ناگدرم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2)« .دنک یمن  بلط  هاوگ  دهاش و  ینعی  دنک ، یم  يرواد  مالسلا  مهیلع  نامیلس  دواد و  دننام  دنک  مایق  دمحم  لآ  مئاق  یتقو  »

ماما یتیریدم  هریس ي  . 3

موادم تروص  هب  دنیزگ و  یم  رب  دوخ  ناروای  نیرتهب  نایم  زا  ینامکاح  ملاع ، نوگانوگ  قطانم  فلتخم  ياه  شخب  يارب  ترـضح 
.دراد رظن  ریز  ار  نامکاح  درکلمع 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

اب هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تمالع   » (3) ؛» نیکاسَملِاب ًامیِحَر  ِلاملِاب  ًاداوَج  لاّمُعلا  یَلَع  ًادـیدَش  َنُوکی  ْنا  يِدـْهَملا  ُهَمـالَع  »
« .تسا نابرهم  نانیکسم  هب  دراد و  يا  هدنشخب  تسد  .تسا  قیقد  دیدش و  دوخ  نارازگراک 

ماما يداصتقا  هریس ي  . 4

کیرـش نآ  رد  ناگمه  هک  دهد  یم  رارق  یمومع  یتورث  ار  مدرم  لاملا  تیب  تسا ، يرگداد  تلادـع و  رهظم  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دشاب هتشادن  هار  نآ  رد  یضیعبت  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دنا 

: دنا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ص:234

ص 99. نتفلا ، - 1
ص 447. ج 3 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، ّرح  - 2

ص 152. ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحالا  مجعم  یناود ، یلع  - 3
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رد روج  ماکح  نارادـمامز و  هک  ییاه  نیمز   ) عیاطق دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  ینامز   » (1) ؛» ِعئاطَق الَف  ِعئاطقلا  تَلحَمْـضا  انُِمئاق  َماق  اذا  »
« .دوب دهاوخن  نایم  رد  یعیاطق  رگید  هک  يروط  هب  دور  یم  نیب  زا  دنا ) هدرک  راذگاو  ای  هدروآ  رد  دوخ  تیکلام 

ماما یصخش  هریس ي  د )

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تموکح  روآدای  ییامرف  مکح  یسرکرد  مالـسلا  هیلع  ماما 
درب یم  رس  هب  حطس  نیرت  نییاپ  رد  دوخ  یـصخش  یگدنز  رد  تسوا ، رایتخا  رد  اه  تورث  لاوما و  همه ي  هک  نآ  دوجو  اب  تسا و 

.دنک یم  تعانق  اه  نیرتمک  هب  و 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

وا شور  دنک و  یم  رب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سابل  دنک ، مایق  ام  مئاق  یتقو   » (2) ؛» ِهتَریِـسب َراس  ٌیلَع َو  ساِبل  َسَبل  َماق  اذا  انَِمئاق  َّنا  »
« .دریگ یم  شیپ  ار 

هب دـهاوخ  یم  ار  اه  نآ  تحار  شیاـسآ و  تسا و  ناـبرهم  يردـپ  نوچ  تما  اـب  تسا ، قیقد  ریگ و  تخـس  دوخ  هراـبرد ي  هک  وا 
: تسا هدش  فیصوت  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تیاور  رد  هک  يا  هنوگ 

نآ ماما ،  » (3) ؛» داّنلا هیهاّدـلا  ِیف  دابـشعلا  ُعَْزفَم  ُریِغَّصلا  ُدـلولِاب  هَِّربلا  مالا  قیِفَّشلا َو  ُخـالا  ُقیفَّشلا َو  دـِلاولا  ُقِیفَّرلا َو  ُسِینـالا  ُماـمالا ، »
رد ناگدنب  هاگهانپ  تسا و  لاسدرخ  دنزرف  هب  زوسلد  ردام  تسا و  ردارب ) نابیتشپ  هک   ) ینت ردارب  نابرهم و  ردپ  نآ  هارمه و  مدمه 

« .كانلوه هعقاو ي 

یمومع تیلوبقم  ه )

اهنت هن  تسا و  يرشب  تاعامتجا  دارفا و  همه ي  لوبقم  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  یـساسا  ياه  یگژیو  زا 
.دنراد لماک  تیاضر  رتسگ  لدع  ياورنامرف  یهلا و  تموکح  نآ  زا  زین  نامسآ  نانکاس  هک  نیمز ، لها  همه ي 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

ص:235

ص 309. ج 52 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 1
.348 ص   ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  - 2

ص 225. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 3
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هک تسا  نکمم  هنوگچ  .دنا و  یضار  وا ) تموکح  و   ) وا زا  نیمز  نامسآ و  لها  مالسلا ...  هیلع  يدهم  هب  مهد  یم  تراشب  ار  امش  »
رـشب و رما  حالـص  دوش  یم  نشور  نایناهج  همه ي  يارب  هک  نآ  لاح  دـشاب و  یـضاران  مالـسلا    هیلع  يدـهم  تیمکاـح  زا  یـسک 

(1)« .تسا رسیم  ترضح  نآ  یهلا  تموکح  هیاس ي  رد  اهنت  يونعم  يدام و  ياه  هبنج  همه ي  رد  وا  تداعس 

ص:236

ص 81. ج 51 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 1
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شسرپ

؟ دینک نایب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تموکح  یگنهرف  ياه  همانرب  - 1

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  ياهدرواتسد  - 2

؟ تسا هنوگچ  روهظ  زا  سپ  نارود  رد  شناد  ملع و  تیعضو  - 3

؟ دیهد حرش  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  یتازرابم  هریس ي  - 4

شهوژپ ياه  هصرع 

 . مالسلا هیلع  يدهم  ماما  لدع  تموکح  نارازگراکو  ناریدم  تافص  - 1

.روهظ رصع  رد  يروآ  نف  تعنص و  دشر ، - 2

.يودهم تموکح  یلام  عبانم  - 3

.نآرق رد  یناهج  تموکح  - 4

.هیعدا رد  همیرک  تلود  - 5

.يودهم تلادع  داعبا  - 6

.روهظ نارود  رد  تواضق  - 7

.تموکح نارود  رد  ّتینما  يرارقرب  ياه  هار  - 8

.يودهم تموکح  رد  تنس  نید و  يایحا  - 9

ص:237
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عبانم یفرعم 

.شنیرفآ نیگن  - 1

.یمیکح اضر  دمحم  یگدنز ، رصع  - 2

.روپ يدهم  همجرت ي  نامیلس ، لماک  ییاهر ، راگزور  - 3

.يزاریش مراکم  هللا  تیآ  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  - 4

.یناروک یلع  روهظ ، رصع  - 5

.یسبط نیدلا  مجن  مالسلا ،  هیلع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  - 6

.رگراک میحر  ترضح ، یناهج  دحاو  تموکح  ش 6 ، راظتنا ، همان ي  لصف  - 7

هللا بیبح  مالـسلا ،  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  دحاو  تموکح  اب  نآ  هسیاقم ي  ندـش و  یناهج  ش 7 ، راظتنا ، همان ي  لـصف  - 8
.يرهاط

.رگراک میحر  ّتیودهم ،) هشیدنا ي  رد  تسایس  تلود و   ) ناهج هدنیآ ي  - 9

.يرهاط هلا  بیبح  رتکد  باتفآ ، يامیس  - 10

ص:238
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ت __ عجر مهدراهچ : سرد 

هراشا

تعجر يانعم   ü

تعجر ياه  یگژیو   ü

تعجر هچخیرات ي   ü

تعجر تیمها   ü

تعجر داعم و   ü

تعجر هفسلف ي   ü

تعجر عوقو  هلدا ي   ü

تعجر هدیقع ي  هب  تارایز  هیعدا و  حیرصت   ü

نادقتعم یگدنز  رد  تعجر  راثآ   ü

ص:239
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 ... اهیف َبیر  ّقَح ال  مُکتَعجَر  َّنَأ  َو 

هدیقع ي نیا  .دشاب  یم  مالسلا    هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  زا  سپ  نآ  ققحت  نامز  هک  تسا  یـشخب  تایح  دیاقع  زا  یکی  تعجر 
شالت و هب  هدومن ، يریگولج  یگتخاب  دوخ  داسف و  بالجنم  رد  طوقس  زا  هدیشخب  شمارآ  ترـضح ، نآ  روهظ  نارظتنم  هب  ینارون 

كرد زا  هدـیقع  نیا  اب  درف  اریز  دراد ؛ یم  او  داسف  ملظ و  ندـش  هدـیچرب  یناهج و  تموکح  يزاس  هنیمز  يارب  فعاـضم  شـشوک 
کی ار  هدیقع  نیا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا ي  اذل  .دوش  یمن  دیماان  یناهج  تموکح  لیکـشت  رد  تکرـش  ترـضح و  نآ  رـضحم 

(1) .دنا هتسناد  ناناملسم  يارب  یهلا ، تبهوم  تراشب و 

تعجر يانعم 

ره يادتبا  زاغآ و  رد  ندیـشیدنا  ای  هدوب ، اج  نآ  زآ  عورـش  زاغآ و  هک  هچ  نآ  ره  هب  نتـشگرب و  يانعم  هب  عوجر  دیوگ : یم  بغار 
ینعی دراد ؛ تعجر  هب  ناـمیا  ینـالف  دوـش ؛ یم  هتفگ  یتـقو  .تسا  گرم  زا  سپ  اـیند  هب  نتـشگرب  ياـنعم  هب  هعجّرلا »  » .تسا يزیچ 

(2) .ددرگ یمرب  ایند  هب  گرم  زا  دعب  هک  دراد  نامیا 

حلاص ناگدـنب  زا  يا  هّدـع  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  اب  نامزمه  دـنوادخ ، هک  نیا  زا  تسا  ترابع  حالطـصا  رد  تعجر 
هلـسلسرس قافن ، رفک و  رد  هک  ار  نیقفانم  راّفک و  زا  يا  هّدع  نینچ  مه  دنا و  هدوب  نانمؤم  هوسا ي  لمع ، نامیا و  رد  هک  ار  شدوخ 

ياه یگژیو  نامه  اب  دنا ، هدوب  ناقفانم  راّفک و  ي 

ص:240

ص 583. ج 3 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، ص 62 /  ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
صص 45 و 46. ج 2 ، تادرفملا ، یناهفصا ، بغار  - 2
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.دننک تفایرد  ار  ناشلامعا  ییایند  هجیتن ي  ناکما  ّدح  رد  هورگ ، ره  هک  نیا  ات  دنادرگ  یمرب  ایند  هب  ناشدوخ  یمسج  یحور و 

ایند هب  دنتـشاد ، هک  يا  هرهچ  تروص و  ناـمه  اـب  ار  تاوما  زا  یهورگ  دـنوادخ  اـنامه  دـیوگ : یم  تعجر  فیرعت  رد  دـیفم  خـیش 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  دـمحم  لآ  يدـهم  روـهظ  ماـیق و  ماـگنه  رد  نیا  .دـنک  یم  لـیلذ  ار  یهورگ  زیزع و  ار  یهورگ  دـنادرگرب ،

(1) .دوش یم  قّقحم  فیرشلا 

تعجر ياه  یگژیو 

: تسا ریز  حرش  هب  تعجر  ياه  یگژیو  تایاور ، تایآ و  ساسا  رب 

ایبنا و ناگدننک  تعجر  هلـسلسرس ي  تسا و  دناعم  نارفاک  حلاص و  نانمؤم  زا  يا  هدع  صوصخم  هکلب  تسین ، یمومع  تعجر  - 1
: دنیامرف یم  یگژیو  نیا  نایب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنتسه  اه  نآ  نانمشد  مالسلا و  مهیلع  راهطا  هّمئا ي 

يرما تعجر   » (2) ؛» ًاـضحَم َكرِّشلا  َضحَم  وأ  ًاـضحَم  َناـمیإلا  َضَحَم  نَم  اـّلِإ  ُعِجرَی   ـال  و    ٌ هّصاـخ یه  ِهّماـِعب و  تَسَیل  َهعجّرلا  ّنإ  »
« .دنشاب هدیسر  صلاخ  كرش  ای  صلاخ  نامیا  هب  هک  دننک  یم  تعجر  یناسک  اهنت  تسا و  یصاصتخا  يرما  هکلب  تسین ، یناگمه 

: تسا هدمآ  ثیدح  رد  .تسین  نیعم  صخشم و  تعجر  نامز  - 2

مأ نودـعوت  ام  ٌبیرقأ  يردأ  نإ  دـمحم ] ای   ] لق : )) ّلج ّزع و  هللا  لاق  اذـه ؟ یتم  اولاق  .ِهعجّرلا  نِم  نوکی  ام  هللا  لوسر  مهَرَبخأ  اّمَلَف  »
نآ زا  مدرم  درک  هاگآ  تعجر  عیاقو  هب  تبـسن  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ   » (3) ؛»)) ًادَمأ ّیبَر  هل  لعجی 
هداد هدعو  هچ  نآ  هک  مناد  یمن  وگب  : » دومرف یحو  شربمایپ  هب  دنوادخ  دـتفا ؟ یم  قافتا  ینامز  هچ  رد  تعجر  دندیـسرپ  ترـضح 

(4)« .تسا هداد  رارق  ینالوط )  ) تدم نآ  يارب  دنوادخ  هک  نآ  ای  تسا و  کیدزن  هدش 

ص:241

ص 78. تالاقملا ، لئاوا  دیفم ، خیش  - 1
ص 408. ج 2 ،  ناهربلا ، ینارحب ، - 2

.125 (، 72  ) نج - 3
ص 53. ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 4
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(1) .دندرگ یمرب  ناشدوخ  ییایند  ياه  یگژیو  تایصوصخ و  مامت  اب  ناگدننک  تعجر  - 3

یم عورـش  ار  يدیدج  یگدنز  دندرگ و  یمرب  ایند  هب  هدش  هدنز  هرابود  گرم  زا  دعب  دنا و  هتفر  ایند  زا  همه  ناگدـننک  تعجر  - 4
(2) .دننک

(3) .دنوش یم  هدنادرگرب  جیردت  هب  هکلب  دننک ، یمن  تعجر  نامز  مه  ناگدننک  تعجر  همه ي  - 5

مـالک دـنوادخ ، تیاـهن  یب  تردـق  زج  اریز  .دوـش  یم  رداـص  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  روـهظ  ناـمرف  دـننامه  تعجر ، ناـمرف  - 6
(4) .دشخبب دّدجم  یگدنز  ار  هدیسوپ  ياه  ناوختسا  هداد و  تشگزاب  نامرف  ار  ناگدرم  هک  درادن  ار  نآ  ناوت  يدنمتردق 

رایـسب اه  نآ  يارب  تعجر  اریز  دندرگ ، یمن  رب  دوخ  هدارا ي  لیم و  هب  زگره  دننک ، یم  تعجر  هیبنت ، ماقتنا و  يارب  هک  يدارفا  - 7
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هچ  نانچ  .تسا  يرایتخا  تعجر  نینمؤم  دروم  رد  یلو  تسا  تخـس  راب و  ّتلذ 

روهظ تیالوم  ادخ ! هدنب ي  يا  دنیوگ  یم  نمؤم  صاخـشا  هب  ربق  رد  یهلا  نیرومأم  دـنک ، مایق  مالـسلا    هیلع  يدـهم  هک  یماگنه  »
(5)« .یتسه دازآ  مه  زاب  ینامب ، مّعنتم  یهلا  تمعن  رد  یهاوخب  رگا  یتسه و  دازآ  يدنویپب  وا  هب  یهاوخ  یم  رگا  تسا ، هدرک 

تعجر هچخیرات ي 

هراشا

: تفرگ رظن  رد  ار  هرود  هس  خیرات ، رتسب  رد  تعجر  هدیقع ي  يارب  ناوت  یم  یخیرات  تادنتسم  هب  هجوت  اب 

تعجر هدیقع ي  شیادیپ  هرود ي  فلا )

یندم ياه  هروس  رد  سپس  حرطم و  ارسا و »...  ایبنا ، لمن ، ياه  هروس   » رد هکم ، رد  نآرق  تایآ  لوزن  اب  نامز  مه  تعجر  هب  داقتعا 
هدومن نایب  شدوخ  ناوریپ  يارب  ایحإ و »...  رـشح ، جورخ ،  » نیوانع تحت  ار  هدـیقع  نیا  نآرق  تسا و  هدـش  لابند  رون و »...  هرقب ، »

.تسا

ص:242

ص 89. تالاقملا ، لئاوا  دیفم ، خیش  - 1
ص89. تالاقملا ، لئاوا  دیفم ، خیش  - 2

ص 103. ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3
ص 18. تعجر ، يزاریش ، یمداخ  - 4

ص 92. ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 5
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،(3) رسای راّمع  مالسلا (2) ، هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا (1) ، هیلع  نینمؤملاریما  نوـچ  يدارفا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
یم یفرعم  ار  ناگدـننک  تعجر  قیداصم  زا  یـضعب  تئارق و  ار  تعجر  هب  طوبرم  تاـیآ  و ...  ، (5) یسراف ناملس  ، (4) یملسأ دیرب 

.دنا هدومن 

نتفای جاور  يوبن و  ثیداحا  نتـشون  زا  يریگولج  ینید ، فراعم  زا  افلخ  عالطا  مدـع  لیلد  هب  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد 
یعامتجا و طیارـش  هک  يدح  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  یلو  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  یکیرات  از و  ناقفخ  طیحم  هباحـص ، داهتجا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فرط  زا  هک  ار  یثیداحا  تایاور و  دندرک  یعس  داد ، یم  هزاجا  یمالـسا  ياپ  ون  هعماج ي  يداقتعا 
.دنیامن ریسفت  حرش و  ناناملسم  يارب  دوب ، هدش  هتفگ  ترضح  نآ  باحصا  زا  یضعب  هب  هدش و  دراو  تعجر  ریسفت  رد 

هللادبع تعجر ، رکنم  نیلوا  دـندروآ ؛ يور  تعجر  راکنا  هب  دنتـشادن  ار  فراعم  هنوگ  نیا  ندینـش  تیفرظ  هک  یناسک  نایم  نیا  رد 
هرظانم تعجر  تایاور  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  دوب و  جراوخ  نارـس  زا  اوکلا » نبا   » هب فورعم  يرکـشی ، رکب  یبا  نب 

.درک (6)

قح هورگ  ود  لباقت  ماگنه  البرک  رد  طقف  .تسا  هدوبن  مهارف  فراعم  هنوگ  نیا  نایب  هنیمز ي  مه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناشراوگرزب  دج  زا  لقن  هب  دوخ  باحصا  ییوجلد  یّلست و  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لطاب ، و 

: دنداد تراشب  باحصا  دوخ و  تعجر  هب  ار  نانآ  هدومن و  نییبت  حرطم و  ار  تعجر  ملس  و 

تراشب »(7) ؛». ...  ُهنَع ُضرألا  ُّقَشنَی  نَم  َلّوأ  ُنوُکأَف  َیلاعَت ، هللاَءاشام  ُثُکمن  َُّمث  ِیّبَن  انّ یَلَع  ُّدَُرن  ّانإَف  انُولَتَق  ِنَئل  ِهللاَوَف  هَّنَجلِاب )  ) اوُرِـشبأَف »
هک رادـقم  نآ  سپ  دـندومرف : سپـس  .میدرگ  یمرب  شیوخ  ربماـیپ  يوس  هب  میوش ، هتـشک  رگا  مسق  ادـخ  هب  تشهب ، هب  ار  امـش  داـب 

 ... .« دنک یم  تعجر  هک  دوب  مهاوخ  یسک  نیلوا  نم  دنام و  میهاوخ  ربق  رد  دهاوخب  دنوادخ 

ص:243

ص 61. ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
ص 80 ج 54 ، ص 61 ؛ ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2

ص 53. ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3

ص 65. ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 4
ص 142. ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 5

ص 75. لاجر ، یسوط ، خیش  ص 72 /  ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 6
ص 62. ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 7
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.تشاد همادا  95ه ق )  ) مالسلا هیلع  داجس  ماما  رصع  نایاپ  ات  تیعضو  نیا 

ق)  . ات 260 ه  95  ) تعجر هدیقع ي  یگدنلاب  دشر و  هرود ي  ب )

ینب ياه  يزاسوج  و  نیطـساق ،) نیثکان ، نیقرام ،  ) یلخاد ياه  يریگرد  زا  مدرم  یگتـسخ  هناگ و  هس  يافلخ  تافارحنا  هب  هجوت  اب 
     (1) .دندرپس یشومارف  هب  ار  ینید  فراعم  زا  یشخب  دنتفرگ و  هلصاف  یحو  نادناخ  زا  مدرم  ینید ، فراعم  هیلع  رب  هیما 

اروشاع و تضهن  راثآ  نید ، فراعم  رـشن  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ياه  يزاس  هنیمز  لیلد  هب  مالـسلا ،  هیلع  رقاـب  ماـما  رـصع  رد 
نامز رد  هک  دندومن ، يراذگ  هیاپ  ار  يراد  هنماد  یملع  شبنج  تریصب ، تیارد و  اب  ماما  يوما ، همکاح ي  تئیه  زا  یمومع  ترفن 

زا زورما  دوبن ، مالسلا  امهیلع  مامه  ماما  ود  نیا  یگنهرف  تیلاعف  رگا  دیسر و  دوخ  یگدنلاب  دشر و  جوا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دوبن يربخ  يدمحم  بان  مالسا  فراعم 

.دنتخادرپ تعجر  هدیقع ي  راکنا  هب   (2)« هیرَدَق  » مان هب  یهورگ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تماما  يادتبا  رد 

هدومن و تیامح  نآ  زا  هجیتن  رد  دنتفای ، ناشدوخ  فادـها  راتفر و  اب  قفاوم  ار  تعجر  راکنا  هشیدـنا ي  تردـق ، نابحاص  نینچمه ،
ندرب زا  هک  دندرک  یم  شرافـس  ناشنادرگاش  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اذـل  .دـنداد  یم  رارق  رازآ  ّتیذا و  دروم  ار  نآ  هب  نیدـقتعم 

هب ار  تعجر  هب  داقتعا  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   (3) .دـنیوگب نخـس  نآ  هرابرد ي  طاـیتحا  اـب  هدومن و  يراددوخ  تعجر  مسا 
رکف کی  تعجر  هب  داقتعا  اذل  دنتسج ، تئارب  نآ  نارکنم  زا  هدومن و  یفرعم  هعیش  ّزیمم  لصف  يرکف و  ياه  یگژیو  زا  یکی  ناونع 

هب نآ  هب  نادقتعم  هتفر و  یم  رامش  هب  تفالخ  هاگتسد  متس  ملظ و  اب  فلاخم  لاّعف و  یسایس 

ص:244

ص 31 و 36. ج 3 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، - 1
هیرَدَقلا : » دنیامرف یم  اه  نآ  دروم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دندوب  ناسنا  رایتخا  مدع  ربج و  هب  لئاق  هیردـق ، - 2

: دندومرف هورگ  نیا  دروم  رد  راب   3 ینایب ، رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نینچمه  دنتـسه .» تما  نیا  سوجم  هیردق  « ؛» هّمألا ِهِذه  ُسوجَم 
ص 67 و 72. ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  دنک ؛ » یم  راکنا  ار  تعجر  هیردق  »

ص 39. ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3
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(1) .تسا هدوبن  لوبق  لباق  یهاگداد  چیه  رد  اه  نآ  تداهش  هدوب و  بیقعت  لباق  یسایس  نامرجم  ناونع 

قداص ماما  رـصع  رد  هک  یمالک  یهقف و  تارظانم  يرکف و  ثحابم  زا  قانتخا ، راشف و  لـیلد  هب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  ناـمز  رد 
.دوبن يربخ  رگید  دوب ، جیار  مالسلا  هیلع 

زا مه  ماما  داد و  یم  لیکشت  هرظانم  ثحب و  تاسلج  يدهع ، تیالو  ماقم  لیمحت  زا  سپ  نومأم  مالـسلا ،  هیلع  اضر  ماما  رـصع  رد 
تعجر ثحب  دـنا ، هتـشاد  نومأم  اب  ناشیا  هک  یتارظاـنم  زا  یکی  دـندومن ، یم  هدافتـسا  مالـسا ، گـنهرف  رـشن  يارب  اـه  تصرف  نیا 

(2) .تسا

زا يا  هدـع  یلو  .تسا  هدـشن  هدـید  تعجر  دروم  رد  يرثا  تفالخ ، هاگتـسد  ياهراشف  تدـش  لیلد  هب  مالـسلا ،  هیلع  داوج  ماما  زا 
همئا ي تایاور  هب  هجوت  اب  یـشایع و ،...  دوعـسم  نب  دمحم  یناجرج ، دوواد  نب  دمحا   (3)، يروباشین ناذاش  نب  لضف  لثم  ناـیعیش 

(4) .دندروآرد ریرحت  هتشر ي  هب  تعجر  هرابرد ي  ار  یلقتسم  ياه  باتک  رصاعم ، همئا ي  قیوشت  اب  هتشذگ و 

يرادـیاپ و رد  تعجر  هدـنزاس ي  شقن  ّتیمها و  هب  هجوت  اـب  زین  مالـسلا  مهیلع  يدـهم  ماـما  دوخ  يرکـسع و  ماـما  يداـه و  ماـما 
هتخاس هنیداهن  ار  تعجر  هب  داقتعا  راک ، نیا  اب  هدومن و  نایب  همان  ترایز  اعد و  بلاق  رد  ار  ینآرق  هدیقع ي  نیا  نایعیش ، تماقتـسا 

.دنا

( دعب هب  260 ه ق   ) لماکت شرتسگ و  هرود ي  ج )

اب دنداد و  ماجنا  یناوارف  شالت  هدیقع ، نیا  یگدـنلاب  شرتسگ و  تهج  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  يوریپ  هب  هعیـش  ياملع 
لالدتسا ناهرب و  اب  هارمه  ار  ینارون  هدیقع ي  نیا  تایاور ، تایآ و  زا  هدافتـسا  اب  هلاقم و  باتک و  نتـشون  ای  (5) و  یملع تارظانم 

فرط زا  نآ  تازاوم  هب  .دندرک  نایب  مدرم  يارب 

ص:245

ص 132. ج53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
ص 218. ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلارابخا  نویع  قودص ، خیش  - 2

تابثا مان  هب  ییاه  باتک  مالـسلا ،  مهیلع  يرکـسع  ماما  يداـه و  ماـما  مالـسلا ،  هیلع  داوج  ماـما  باحـصا  زا  ناذاـش  نب  لـضف  - 3
.تسا هدرک  فیلأت  ار  هعجرلا  نوچ  ییاه  باتک  هدوب  تنس  لها  لاجر  زا  هک  یناجرج  .تسا  هدرک  ریرحت  ...و  هعجّرلا , هعجّرلا ،

ص 212. تسرهفلا ، یسوط ، خیش  - 4
ص 366. رابخألا ، یناعم  قودص ، خیش  ص 63 /  ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 5
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.دندش مهتم  تعدب و ...  يوه ، لها  بذک ، قسف ، رفک ، هب  نآ  هب  نادقتعم  هدش و  راکنا  تدش  هب  هدیقع  نیا  تنس  لها 

تعجر تّیمها 

هللا موی  تعجر ، فلا )

رد دنوادخ  تمظع  تردق و  هک  دنا  هدرمشرب  دنوادخ  ياهزور  زا  یکی  ار  تعجر  زور  یثیدح ، نمض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دنیامرف یم  ناشیا  .دش  دهاوخ  یّلجتم  نآ 

هیلع هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  هک  يزور  تسات : هس  یهلا  ياهزور   » (1) ؛» هَمایِقلا ُموی  ِهَّرکلا و  ُموی  ُمئاقلا و  ُموُقَی  ُموَی  ٌهَثالث : هللا  ماّیا  »
« .تمایق زور  تعجر و  زور  درک ، دهاوخ  مایق  هلآ  و 

هب .دوش  یمن  ادیپ  روهظ  نیا  يرگید  زور  چیه  يارب  هک  دبای  یم  روهظ  نانچ  ادـخ  رما  هک  تسا  یـصاخ  ياهزور  هللا  موی  زا  روظنم 
(2) .دبای یم  مات  روهظ  ّتلذ ، ای  تّزع  باذع ، ای  تمعن  زا  معا  یهلا  رما  هک  تسا  ییاهزور  هللا  ماّیا  زا  روظنم  رگید ، ریبعت 

هعیش یگژیو  تعجر ، هب  داقتعا  ب )

: دنیامرف یم  دنا و  هدرمشرب  تعجر  هب  داقتعا  ار  هعیش  ياه  یگژیو  زا  یکی  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما 

« .دشاب هتشادن  ام  تعجر  هب  نامیا  هک  یسک  تسین  ام  زا   » (3) ؛» اَِنتَّرِکب ُنمُؤی  مل  نم  اّنِم  سیل  »

نامیا طرش  تعجر ، هب  داقتعا  ج )

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تفه نآ  نایم  رد  تسا و  نمؤم  دشاب ، هتشاد  نامیا  زیچ  تفه  هب  سک  ره   » (4) ؛» ِهَعجَّرلِاب ُنامیالا   ... ٌنمؤم َوهَف  ٍءایشا  ِهَعبَِسب  َّرَقا  نَم  »
« .دندومن رکذ  ار  تعجر  هب  نامیا  زیچ ،

ص:246

ص180. لاصخلا ، قودص ، خیش  - 1
 . ص 18 و 19 ج 12 ، نازیملا ، ییابطابط ، همالع  - 2

ص 92 و 121. ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3

ص 92 و 121. ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 4
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دنوادخ تردق  راکنا  تعجر ، راکنا  د )

« .دینکن راکنا  ار  نآ  تسادخ  تردق  یلجت  تعجر   » (1) ؛» اهورکُنت الف  هللا  هردق  کلت  »

: دنا هتسناد  ادخ  تردق  راکنا  ار  نآ  راکنا  هدرک و  يراشفاپ  رایسب  تعجر  هب  داقتعا  رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

دیـس دـیفم ، خیـش  دـننام  هعیـش ، ناگرزب  زا  يرایـسب  دور و  یم  رامـش  هب  هیماما  هعیـش ي  بهذـم  تایرورـض  زا  تعجر ، هب  داـقتعا 
.دنا هدرک  قافتا  عامجا و  ياعدا  تعجر ، تحص  تیناقح و  رب  مالسالا و ...  نیما  یسوط ، خیش  یضترم ،

تعجر   داعم و 

رد نامدرم  دمآ ، تعجر  فیرعت  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش و  یم  قّقحم  قباس ، تاصخشم  همه ي  اب  يدام  ناهج  نیا  رد  تعجر  - 1
ضراوع زا  هک  یناهج  رد  .دـتفا  یم  قافتا  رگید  ناهج  رد  داعم  اما  دـندرگ ، یمرب  دـندوب ، هتـشذگ  رد  هک  یتروص  لکـش و  ناـمه 
: ددنویپ یم  عوقو  هب  يّدام  نیمز  نیا  زا  ریغ  ینیمز  رد  رشح  تمایق و  میرک  نآرق  هدومرف ي  هب  هک  ارچ  .تسین  يربخ  يدام 

 ... . دوش یم  لیدبت  يّداع )  ) نیمز ریغ  هب  نیمز  هک  يزور   (2) ؛))...  ُتاوامَّسلا ُضرألا َو  ُلِّدَُبت  َموَی  ))

.دراد صاصتخا  صلاخ  نانمؤم  نارفاک و  هب  تعجر  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  رضاح  یسرباسح  يارب  قیالخ  همه ي  داعم  رد  - 2

جورخ نآ ، راکنا  تسا و  نید  لوصا  زا  داعم  بهذم ، لوصا  راکنا  فالخ  رب  دوش  یم  رفک  بجوم  نید  لوصا  زا  یلـصا  راکنا  - 3
هدزاود  ) رـشع ینثا  هعیـش  زا  درف  جورخ  بجوم  بهذـم ، لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  تعجر  راـکنا  یلو  ددرگ  یم  بجوـم  ار  نید  زا 

.دش دهاوخ  یماما )

یلاحترا گرم و  رگید  داعم  رد  اّما  دـش ، دـنهاوخ  هتـشک  ای  درم  دـنهاوخ  هرابود  تعجر  نامز  رد  اـیند  هب  ناگدـننک  تشگزاـب  - 4
.تسا يدبا  يارس  اج  نآ  هک  ارچ  دوب ، دهاوخن 

ص:247

ص74 راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 1
.48 (، 14  ) میهاربا - 2
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تعجر فده  هفسلف و 

هراشا

یلو تسین  تیاغ  فدـه و  نودـب  ملاع  نیا  رد  يا  هثداـح  چـیه  .تسا  نآ  هفـسلف ي  ییارچ و  تعجر ، هب  طوبرم  ثحاـبم  زا  یکی 
زا یضعب  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  دوخ  .دنکن  كرد  ار  نآ  هفسلف ي  تلع و  زگره  دراد  هک  یتیدودحم  اب  رـشب  تسا  نکمم 

.دنا هدومن  هراشا  تعجر  ياه  تمکح  فادها و 

نینمؤم تّزع  نیقفانم و  راّفک و  تّلذ  - 1

دوش یم  ققحم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  رتسگ  تلادع  روهظ  اب  نامز  مه  هک  تسا  یهلا  تلادع  رهظم  یّلجت و  زور  تعجر 
مهیلعراـهطا همئا  زا  یتاـیاور  هب  دروم  نیا  رد  .دـش  دـهاوخ  هتفرگ  ماـقتنا  دـنا ، هدومن  روـج  ملظ و  زا  رپ  ار  ملاـع  هک  یناـملاظ  زا  و 

: مینک یم  هراشا  مالّسلا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  فلا )

نامشچ هدش ، زیزع  هک  نیا  ات  دندرگ  یمرب  نانمؤم  اما  دنک ، یم  تعجر  هک  نیا  رگم  تسین  تما  نیا  زا  يدب  کین و  صخش  چیه  »
نَم ُّزُِعت  هک  ارچ  ددرگ  اه  نآ  بیـصن  دنوادخ  ّتلذ  هک  نیا  ات  دندرگ  یمرب  ناقفانم  راّجف و  دوش و  نشور  ناشیالوم  رادـید  هب  نانآ 

(2) .« (1) ءاشَت نَم  ُّلُِذت  ءاشت و 

اکنَض و ًهشیعم  َهل  َّنإَف  يرکِذ  نَع  ضرعأ  نَم  و   )) هکرابم ي هیآ ي  ریسفت  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  هیواعم  ب )
تسا و يراشف  تحت  تخـس و  یگدـنز  وا  يارب  انامه  سپ  دـنادرگرب  يور  نم  دای  زا  هک  یـسک   » (3) ؛)) یمعأ ِهمایقلا  موی  هُرُشَحن 

: دندومرف ترضح  دومن ، لاؤس  مینک » یم  روشحم  انیبان  ار  وا  تمایق  زور 

یف هللاو  كاذ  مالـسلا :  هیلع  لاق  اوتام ! یّتح  ِهیافکلا  یف  ُلَوطالا  مهِرهَد  مهانیَأر  دـق  كادَـف ! ُتلِعُج  ُتُلق  لاق : باّصنلل ، ِهللا  یه و  »
! تیادف هب  مناج  مدرک : ضرع  .دنتسه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناگدنهد  مانشد  نانمـشد و  هیآ  نیا  قادصم  مسق ! ادخ  هب  « ؛» هعجّرلا

ترـضح دـنور !؟ یم  ایند  زا  هک  نیا  ات  هتـشاد  یبوخ  یگدـنز  درذـگ و  یم  هجو  نیرتهب  هب  ناـشراگزور  میا ، هدـید  ار  اـه  نیا  اـم 
« .دنوش یم  وربآ  یب  لیلذ و  ودوش  یم  ققحم  تعجر  نامز  رد  اه  نآ  راشف  تحت  یگدنز  نیا  مسق ! ادخ  هب  دندومرف :

ص:248

.27 (، 3  ) نارمع لآ  - 1
ص 64. ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2

.124 (، 20  ) هط - 3
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یهلا تردق  روهظ  - 2

مه رِّکَذ  و   )) هکرابم ي هیآ ي  ریـسفت  رد  .دوش  یم  هدرمـش  دـنوادخ  تمظع  تردـق و  یّلجت  یهلا و  ياهزور  زا  یکی  تعجر  زور 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ، (1) (( هللا ماّیِأب 

(2)« .تمایق زور  تعجر و  زور  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  مایق  زور  تسا : زور  هس  دنوادخ  ياهزور  »

یّلجت و ّتلذ ، ای  تّزع  رد  تمقن ، اـی  تمعن  رد  یهلا  تمظع  دـتفا و  یم  ریثأـت  راـک و  زا  يّداـم  بابـسا  ماـمت  زور  هس  نیا  رد  يرآ 
(3) .دنک یم  ادیپ  مات  روهظ 

نآرق رد  دنوادخ  ياه  هدعو  ققحت  - 3

زین يویند  شاداپ  ترخآ ، رب  هوالع  درادرب ، ماگ  تلادـع  قح و  ادـخ و  ریـسم  رد  سک  ره  تسا  هداد  هدـعو  اناد  میکح و  دـنوادخ 
نیا  رد  ناهج ، نآ  رب  هوالع  دور ، شیپ  ینامیا  یب  تنایخ و  قالخا و  داـسف و  ریـسم  رد  اـیند  رد  سک  ره  نینچمه  .تشاد  دـهاوخ 

هیآ فارعا  هروس ي  رد  هلمج  زا  .درک  هظحالم  هنیمز  نیا  رد  ار  هیآ  اه  هد  ناوت  یم  نآرق  هب  هعجارم  اب  .دـید  دـهاوخ  رفیک  زین  اـیند 
: دنیامرف یم  دنوادخ  ي 152 

ار هلاسوگ  هک  یناسک  « ؛)) نیرَتفملا يِزجن  کلذـک  اینّدـلا و  ِهایحلا  یف  ٌهَّلِذ  مِهِّبر و  نِم  بَضَغ  مُهلاَنیـس  َلجِعلا  اُوذَـخَّتا  َنیذـّلا  ّنا  ))
ادخ هب  هک  ار  یناسک  نینچ  نیا  .دسر  یم  اه  نآ  هب  ایند  یگدنز  رد  تلذ  ناشراگدرورپ و  مشخ  يدوز  هب  دـنداد ، رارق  دوخ  دوبعم 

« .میهد یم  رفیک  دندنب ، یم  ارتفا 

: دنهد یم  باذع  هدعو  ترخآ  ایند و  رد  دننک ، یم  تشپ  ادخ  هب  هک  ار  یناسک  هیآ ي 74  هبوت  هروس ي  رد  نینچمه 

ٍٍّیلَو و ْنِم  ِضرَألا  ِیف  مَهل  ام  هرخآلا و  اینُّدلا و  یف  َامیلَأ  ًاباذع  ُهللا  مُهبِّذعی  اوَّلَوَتَی  نا  و  ))

ص:249
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ص 18. ج 12 ، نازیملا ، ییابطابط ، همالع  - 3
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نیمز رسارس  رد  داد و  دهاوخ  رفیک  یکاندرد  تازاجم  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  اه  نآ  دنوادخ  دننادرگ ، يور  رگا  (1) و  ؛)) ٍریصَن ال 
.يرگ يرای  هنو  دنراد  یتسود  هن 

دیدـش رفیک  زا  نیقفانم  ناراکمتـس و  زا  یهورگو  يویند  شاداپ  هب  ندیـسر  زا  نامیا  اب  مدرم  زا  یـشخب  میناد ، یم  هک  هنوگ  ناـمه 
.دبای یم  ققحت  ناشیا  يارب  رفیکو  شاداپ  تروص  هب  اه  هدعو  نیا  تعجر ، رد  ور  نیا  زا  .دنا  هدنامزاب  ناهج  نیا 

یناهج لدع  تموکح  نید و  ترصن  - 4

، دـنک یم  ادـیپ  هبلغ  يرـشب  بتاکم  نایدا و  همه ي  رب  مالـسا  نید  تمایق ، زا  لبق  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  ددـعتم  تایاور  تایآ و  زا 
هب نیمز  هرک ي  یعامتجا  یـسایس و  تیمکاح  رگید  يوس  زا  دنـسر و  یم  یهلا  تفرعم  لـالز  هب  يرـشب  ياهرادـنپ  زا  هتـسخ  مدرم 

، ایند هب  اه  ناسنا  یخرب  تعجر  فادها  زا  یکی  ساسا ، نیا  رب  .داتفا  دهاوخ  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  يربهر  هب  ناناملسم  تسد 
تاـیاور یخرب  .دوب  دـهاوخ  یکاـخ  هرک ي  حطـسرب  ریگارف  ینید  تموـکح  لیکـشت  يارب  کـمک  مالـسا و  نید  يراـی  ترـصن و 

رد مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هچ  نانچ  دنا ، هتـسناد  تعجر  اب  نامزمه  ار  نایدا  ریاس  رب  نآ  هبلغ ي  مالـسا و  نید  ندش  ریگارف  عوضوم 
یـسک وا  « ؛)) نوکِرـشملا َهِرکَول  هّلک و  ِنیّدلا  یلَع  ُهرِهُظیل  قَحلا  ِنید  يدـهلاب و  َهلوسَر  َلَسرأ  يذـّلا  َوه   )) هفیرـش ي هیآ ي  ریـسفت 
دنچره دـنادرگ ، زوریپ  اـه  نید  همه ي  رب  ار  وا  اـت  قـح  رب  تسرد و  ینید  اـب  داتـسرف  مدرم  تیادـه  يارب  ار  دوـخ  ربماـیپ  هک  تسا 

: دنیامرف یم  .دیاین » شوخ  ار  ناکرشم 

« .دهد یم  يرترب  هبلغ و  نایدا  ریاس  رب  تعجر ، رد  ار  قح  نید  دنوادخ   » (2) ؛» هعجَّرلا یف  لجوّزع  هللا  هرهظی  »

ص:250
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تعجر عوقو  هلدا ي 

نآرق رد  تعجر  - 1

هراشا

تایآ نیا  .دنا  هدومن  ریسفت  قبطنم و  تعجر  رب  ار   (2) هیآ زا 70  شیب  یسربط  موحرم  (1) و  هیآ زا 60  شیب  یلماع  ّرح  خیش  موحرم 
: دنوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ادتبا  رد 

.دنک یم  تلالد  هتشذگ  اه ي  تّما  رد  تعجر  عوقو  رب  هک  یتایآ  فلا )

.دهد یم  ربخ  تمایق  زا  لبق  هدنیآ  رد  تعجر  ققحت  زا  هک  یتایآ  ب )

نیشیپ اه ي  تّما  رد  تعجر  فلا )

اه ي تّما  رد  هچ  نآ  : » دندومرف ناشیا  هک  هدش  لقن  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  ثیدـح  اه  هد  رد 
هراشا نیشیپ  اه ي  تّما  رد  تعجر  هب  هک  یتایآ  نایب  هب  ریز  رد   (3)« .دش دهاوخ  عقاو  زین  نم  تما  رد  هنوگ  نامه  هدش  عقاو  نیشیپ 

: میزادرپ یم  دراد ،

رازگـساپس دـیاش  ات  میتخیگنارب  ناتگرم  زا  سپ  ار  امـش  هاـگ  نآ   » (4) ؛)) نورکـشت مکّلعل  مکتوَـم  دـعب  نِم  اـنثََعب  َُّمث  : )) لوا هیآ ي 
« .دیشاب

دوخ اب  ار  اه  نآ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  موق  ناگدیزگرب  زا  رفن  داتفه  دروم  رد  هیآ  نیا 
رودـص لیئارـسا  ینب  هجیتن  رد  دنـشاب و  دـهاش  ادـخ  بناج  زا  حاولا  نتفرگ  ادـخ و  اـب  شا  هملاـکم  ناـیرج  رب  اـت  درب  انیـس  روط  هب 

هدـهاشم ادـخ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هملاکم ي  دندیـسر و  روط  هب  نوچ  .دـننکن  بیذـکت  ادـخ  بناـج  زا  ار  حاو  _ لا
اراکشآ ار  دنوادخ  هک  نیا  رگم  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  ام  یسوم ، يا   » (5) ؛)) ًهَرهَج َهللا  يََرن  یّتح  ََکل  َنمؤن  َنل  : )) دنتفگ دندرک ،

رارصا دوخ  شهاوخ  رب  اه  نآ  درک ، عنم  هنالهاج  هتساوخ ي  نیا  زا  ار  اه  نآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هچ  ره  ینایامنب ،» ام  هب 
هضرع مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  .درک  دوبان  ار  اه  نآ  همه ي  دمآ و  هقعاص  ماجنارس  ات  دندیزرو 

ص:251

ص 97 و 72. ظاقیالا ، یلماع ، رح  - 1
ج 2. هعجرلا ، هعیشلا و  یسبط ، - 2
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« .درک دـنهاوخ  مهّتم  لتق  هب  ارم  اه  نآ  مورب ؟ موق  يوس  هب  هنوگچ  نم  دـنوشن ، هدـنز  رفن  داـتفه  نیا  رگا  اراـگدرورپ ! راـب  : » تشاد
.دنتشگزاب دوخ  هناشاک ي  هناخ و  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هارمه  درک و  هدنز  ار  اه  نآ  داهن و  تنم  وا  رب  دنوادخ 

هب دـندرپس و  ناـج  هقعاـص  رثا  رد  اـه  نآ  هک  تـسا  نآرق  حیرـصت  تـسین و  یفـالتخا  چـیه  رفن  داـتفه  نـیا  تشذگرـس  دروـم  رد 
نیا رد  .تسین  گرم  زا  سپ  ندش  هدنز  زج  يزیچ  تعجر »  » يانعم هک  دندش  هدنز  ون  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تساوخرد 
هکلب دـندوب ، هتفر  شوه  زا  ای  دـندوب و  هتفر  باوخ  هب  ًالثم  اه  نآ  هک  دوشن  روصت  ات  هدرب  راـک  هب  ار  گرم »  » ریبعت میرک  نآرق  هیآ ،

«. میتخیگنارب ناتگرم  زا  سپ  ار  امش  : » دیامرف یم  ًاحیرص 

: دندومرف تعجر  تابثا  يارب  تعجر - هدننک ي  راکنا  نیلوا  يرکشی -  رکب  یبا  نب  هللادبع  اب  هرظانم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

یگدنز یتدم  هاگ  نآ  دنتشگزاب ، دوخ  ياه  هناخ  هب  دندش و  هدنز  گرمزا ، سپ  یسوم _  ترضح  ناگدیزگرب  رفن _  داتفه  نیا  »
(1)« .دنتفر ایند  زا  ناشلجا  ندیسر  ارف  زا  سپ  دندش و  دالوا  بحاص  دندرک ، جاودزا  دندروخ ، اذغ  دندرک ،

ٍلـضف وذل  َهللا  َّنإ  مهایحأ ، َُّمث  اوتوم ، ُهللا  مهل  لاقف  ِتوملا ، َرَذَـح  ٌفُولُأ  مه  مهراید و  نِم  اوجَرَخ  نیذـلا  یلإ  ََرت  َملأ  : )) مود هیآ ي 
اه نآ  دـنتفر و  نوریب  دوخ  ياه  هناـخ  زا  گرم  میب  زا  هک  ار  ناـنآ  يدـیدن  اـیآ   » (2) ؛)) نورُکـشی ِساّنلا ال  َرَثکأ  َّنَِکلَو  ِساّنلا  یلع 

تـسا لضف  بحاص  مدرم  رب  ادخ  نامگ  یب  درک ، هدـنز  ار  اه  نآ  سپـس  .دـیریمب  تفگ  اه  نآ  هب  دـنوادخ  سپ  دـندوب  نت  نارازه 
« .دننک یمن  يرازگساپس  مدرم  زا  يرایسب  یلو 

ببـس هب  دـناریمب و  ینالوط  یتدـم  ار  اه  نآ  دـنوادخ  دـنتخیرگ و  دوخ  نطو  زا  يراـمیب  سرت  زا  هک  تسا  یموق  دروم  رد  هیآ  نیا 
(3) .دنتفر ایند  زا  یعیبط  لجا  هب  دندرک و  یگدنز  يراگزور  درک و  هدنز  ار  اه  نآ  همه ي  لیقزح »  » مان هب  ناربمایپ  زا  یکی  ياعد 

ص:252

73 و 129. صص ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
.243 (، 2  ) هرقب - 2

ص234. ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  ینارحب ، مشاه  دیس  ص283 /  ج 2 ، نازیملا ، ییابطابط ، همالع  - 3
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(1) ؛)) ُمتِثَبل امب  ُمَلعأ  مُکُّبر  اُولاَق  ٍموَی  َضعب  وأ  ًاموَی  اُولاَق  متِثَبل  مَک  مُهنِم  ٌِلئاق  لاق  مهنَیب ، اُوَلئاسَتَِیل  مُه  اـنثََعب  َِکلذَـکَو  : )) موس هیآ ي 
زا یتمسق  ای  زور  کی  دنتفگ : دیا ؟ هدرک  گنرد  ردقچ  تفگ  اه  نآ  زا  یکی  .دنسرپب  رگیدکی  زا  ات  میتخیگنارب  ار  نانآ  نینچ  نیا  »

« .دیا هدرک  گنرد  ردق  هچ  هک  تسا  رتاناد  ناتراگدرورپ  دنتفگ : .زور  کی 

خیرات ياه  یتفگش  زا  فهک  باحصا  ناتساد  .دندرب  رـس  هب  يراغ  رد  لاس  تدم 309  هک  تسا  فهک  باحـصا  دروم  رد  هیآ  نیا 
.تسا ناهج  نیا  هب  ناسنا  تشگزاب  ناکما  رب  يا  هدنز  دنس  تیدحا و  ترضح  تیاهن  یب  تردق  زا  ینشور  هاوگ  دوخ  تسا و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دناریمب و ار  اه  نآ  ادخ  لاس  تّدم 309  .دنتسه  اه  نآ  زا  فهک  باحصا  هک  دنا  هتشگزاب  ناهج  نیا  هب  ناگدرم  زا  يرایسب  هورگ  »
(2)« .دوش مامت  اه  نآ  رب  تّجح  ات  تخیگنارب  دنتفریذپ  یمن  ار  زیخاتسر  هک  یموق  نامز  رد  ار  اه  نآ  سپس 

( تمایق زا  لبق   ) هدنیآ رد  تعجر  عوقو  ب )

: مینک یم  هراشا  تایآ  نیا  زا  هنومن  دنچ  هب  ریز  رد 

کی تما  ره  زا  هک  ار  يزور  روآ  داـی  هـب   » (3) ؛)) نوعَزوی مهَف  انتایِآب  ِبِّذَُـکی  نَّمِم  ًاجوَف  ٍهّمُأ  ِّلـک  نِم  ُرُـشحن  موی  و  : )) لوا هیآ ي 
« .دنوش یم  هتشاد  هگن  اه  نآ  سپ  مینک  یم  روشحم  دندرک ، یم  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  زا  هورگ 

تمایق یمومع و  رـشح  هیآ ، رد  رـشح  زا  دارم  اریز  دـنک ، یم  تلالد  تعجر  رب  هک  تسا  نآرق  تاـیآ  نیرت  نشور  زا  یکی  هیآ  نیا 
: دندومرف هیآ  نیا  هب  هراشا  اب  ترضح  نآ  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  .تسین  يربک 

هیآ نیا  .تسین  هنوـگ  نیا  دـندومرف : ترـضح  .ار  تماـیق  رـشح  درک : ضرع  دـننک ؟ یم  تفاـیرد  هچ  هیآ  نیا  زا  مدرم  داـمح ! يا  »
روشحم ار  یهورگ  تمایق  رد  دنوادخ  ایآ  .تسا  تعجر  هب  طوبرم 

ص:253

.19 (، 18  ) فهک - 1
ص 237. ،ج 3 ، یفاص ریسفت  یناشاک ، ص 129 /  ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2

.83 (، 27) لمن - 3
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مهنم رِداـُغن  مَلَف  مُهانرَـشَح  و  : )) تسا هدـش  ناـیب  فهک  هروـس ي  هـیآ ي 47  رد  تماـیق  رـشح  دـنک ؟ یم  اـهر  ار  مدرم  هـیقب ي  و 
« .مینک یمن  اهر  اررفن  کی  یتح  مینک ، یم  روشحم  ار  همه   » (1) ؛)) ًادحأ

(2) .مدرم همه ي  هن  دنک  یم  مدرم  زا  یهورگ  رشح  رب  تلالد  هیآ  رد  ًاجوف »  » هملک ي نینچمه 

وت دینادرگ ، ضرف  وت  رب  ار  نآرق  هک  يدـنوادخ  یتسار  هب   » (3) ؛)) داعم یلإ  كُّدآََرل  َنآرُقلا  َکیلَع  َضَرَف  يذـّلا  ّنإ  : )) مود هیآ ي 
« .دنادرگزاب تهاگیاج  هب  ار 

(4) «. تسا تعجر  ملاع  هیآ  نیا  زا  روظنم   » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

: دندومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یلباک  دلاخوبا 

(5)« .دندرگ یمزاب  امش  يوس  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  »

ار نانمؤم  شیوخ و  ناگداتسرف  ام  انامه   » (6) ؛)) ُداهْشَْالا ُموُقَی  َمْوَی  اینُّدلا َو  ِهویَْحلا  یف  اونَما  َنیّذلا  انَلُسُر َو  ُرُـصننل  ّانإ  : )) موس هیآ ي 
« .درک میهاوخ  يرای  دنوش ، هماقا  نادهاش  هک  يزور  نآ  ایند ، رد 

.درک دـهاوخ  يرای  ایند  نیمه  رد  ار  نانمؤم  ایبنا و  همه ي  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  یهلا  هدـعو ي  دـنک ، یم  يروآدای  هیآ  نیا 
هدـنیآ رد  سپ  .دـنک  یمن  هدـعو  فلخ  زگره  دـنوادخ  یفرط  زا  تسا و  هتفاـین  قّقحت  لـماک  روط  هب  نونکاـت  ترـصن  يراـی و  نیا 

رقاب ماما  .دش  دـهاوخ  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  ایبنا و  لاح  لماش  لماک  مات و  روط  هب  دـنوادخ  ترـصن  هک  دـسر  یم  ارف  ینامز 
: دنیامرف یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع 

یلو دندش  هتشک  وا  نالتاق  يرآ  .تسا  هدشن  يرای  زونه  وا  .تساه  نآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  »

ص:254

ص 210 ج 3 ، ناهرب ، ریسفت  ینارحب ، مشاه  دیس  ص 326 / ج 52 ، راونالاراحب ، - 1
هدام ي بغار ، تادرفم   ) .دننک یم  روبع  تکرح و  تعرس  هب  رگید  ییاج  هب  ییاج  زا  هک  تسا  یهورگ  هتسد و  يانعم  هب  جوف  - 2

(. جوف
.85 (، 28  ) صصق - 3

ص 120. ج 4 ، هنیفس ، كردتسم  - 4
ص144. ج 4 ، نیلقثلارون ، ص 239  ج 3 ، ناهرب ، ریسفت  ینارحب ، مشاه  دیس  - 5

.51 (، 40  ) رفاغ - 6
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(1)« .تسا هدشن  هتفرگ  وا  ماقتنا  زونه 

فرط زا  یکی  یهورگ  ای  یـصخش  دعب  دنـشاب و  همـصاخم  لوغـشم  هورگ  ود  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  ترـصن  ظفل  یفرط ، زا 
قداص ماما  .دراد  يراگزاس  تعجر  اب  ییانعم  نینچ  هک  تسا  یعیبط  دوش و  هریچ  لباقم  فرط  رب  ات  دنک  کمک  ار  همـصاخم  ياه 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع 

ِیف ِکلذ  اورَْـصُنی  َْمل  اُوِلُتق َو  ْمِهِدـَعب   ْنِم  ُهَِمئألا  اُوِلُتق و  اینّدـلا َو  ِیف  اوُرَْـصُنی  َْمل  ٌریثک  ِهللا  َءایبنَا  َّنا  َتِملَع  امَا  ِهْعَجَّرلا  ِیف  َکـلذ  هللاَو  »
رد مه  ناشیا  زا  دعب  ناماما  يرایسب و  ناربمایپ  هک  دیناد  یمن  رگم  .تسا  تعجر  هرابرد ي  هیآ )  ) نیا دنگوس  ادخ  هب   » (2) ؛» ِِهَعْجَّرلا

« .دش دهاوخ  قّقحم  تعجر  رد  هیآ  نیا  .دندش  هتشک  دندشن و  يرای  ایند 

نخس نوچ   » (3) ؛)) نوِنقوَیال انتایِآب  اوناک  َساّنلا  َّنأ  مُهُمِّلَُکت  ضرالا  نِم  ًّهباد  مهل  انجَرخأ  مهیلَع  ُلوَقلا  عقو  اذإ  و  : )) مراـهچ هیآ ي 
ام ياه  هیآ  هب  مدرم  هک  یتسرد  هب  دـیوگ  نخـس  اه  نآ  اب  هک  میروآ  یم  نوریب  ناشیارب  يا  هدـنبنج  نیمز  زا  دـیآ ، دورف  اـه  نآ  رب 

« .دنرادن نیقی 

: دندومرف قوف  هیآ ي  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(4)« .تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ضرألا  هباد  »

: دش هتفگ  جارعم  بش  رد  هک  دننک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تـسا یماما  نیرخآ  وا  اریز  تسا ، رخآ  یلع  .تسا  هتفریذپ  ارم  نامیپ  هک  تسا  یماما  نیتسخن  وا  اریز  تسا ، لوا  یلع  دـمحم ! يا  »
(5)« .دیوگ یم  نخس  مدرم  اب  هک  تسا  ّهباد »  » نامه وا  .مینک  یم  ضبق  ار  شحور  هک 

: دنیامرف یم  شیوخ  تانایب  رد  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سدقم  دوجو  دوخ 

« .میوگ یم  نخس  مدرم  اب  هک  متسه  يا  هباد  نامه  نم   » (6) ؛» ساّنلا ُمِّلَُکت  یّتلا  هللا  ّهباد  ّینإ  »

ص:255

ص 101. ج 4 ، ناهرب ، ریسفت  يزار ، رخف  ص 63 /  تارایزلا ، لماک  هیولوق ، - 1
ص 338. ج 2 ، بصانلا ، مازلا  يدزی ، ییرئاح  - 2

.82 (، 8  ) لمن - 3
ص 242. ج 39 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  ص 579 /  ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  - 4

ص 38. ج 40 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 5
ص 197. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 6
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب باطخ  .دندید  تحارتسا  لاح  رد  ار  ناشیا  .دندمآ  مالسلا  هیلع  یلع  غارس  هب  یبنلا  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  »
ِهّصاخ َهل  ّالا  ُوُه  ام  هللاو  ال  لاقف : مسالا ؟ اذهب  ًاضعب  انُضعب  ُّیمَسنا  هللا ! َلوسر  ای  ِهباحصا : نم  ٌلجر  َلاقَف  هللا ! هباد  ای  ُمق  دندومرف : يو 

ام ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : بقل  نیا  ندینـش  اب  يدرم  هللا !  هباد  يا  وش  دـنلب   (1) ؛...  ُلوَقلا َعَقَو  اَذا  هباتک و  یف  اـهَرکَذ  یتلا  ّهباد  َوُه  َو 
هب نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  صوصخم  بقل  نیا  هن  دندومرف : مینزب ؟ ادص  ار  رگیدکی  بقل  نیا  اب  میناوت  یم  زین 
زا ار  وت  دنوادخ  نامّزلا  رخآ  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هاگ  نآ  درک ، تئارق  ار  روکذـم  هیآ ي  سپـس  هدومرف و  تمحرم  يو 

« .يراذگ تمالع  ار  نانمشد  هلیسو ، نآ  هب  ات  دهد  یم  رارق  وت  رایتخا  رد  يا  هلیسو  دنک و  یم  جراخ  ییابیز  تروص  هب  نیمز 

تایاور رد  تعجر  - 2

هدیسرن نیقی  ّدح  رس  هب  هک  تسا  یتیاور  دحاو  ربخ  زا  روظنم  .دنوش  یم  میسقت  رتاوتم »  » و دحاو »  » هب يدنب  میسقت  کی  رد  تایاور 
دوجو نآ  رد  یماهبا  هنوگ  چیه  ياج  هدش و  ینیقی  نآ  لقن  ترثک  رثا  رد  هک  تسا  یتیاور  رتاوتم  ربخ  زا  دارم  هک  یلاح  رد  دـشاب ،

رد مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  زا  هک  یتایاور  رابخا و  هک  تفگ  دـیاب  حالطـصا ، ود  نیا  ندـش  نشور  زا  سپ  .دـشاب  هتـشادن 
رظن راهظا  هراب  نیا  رد  .تفریذپ  ار  اه  نآ  ندوب  رتاوتم  ناوت  یم  یعطق  روط  هب  هک  تسا  ناوارف  ردـق  نآ  هدـش  لقن  تعجر  عوضوم 

: مینک یم  رورم  ار  ثیداحا  ناسانشراک  یخرب 

رتاوت ياـعدا  ناوت  یم  يزیچ  هچ  رد  سپ  دـشابن  رتاوتم  تعجر ] تاـیاور   ] تاـیاور نیا  لـثم  رگا  : » دـیوگ یم  یـسلجم  موحرم  - 1
(2)« .دومن

هشدـخ و لباق  تایاور ، نیا  زا  یـضعب  رگا  تسا و  يونعم  رتاوتم  تعجر ، تایاور  انامه  : » دـیامرف یم  ییاـبطابط  هماـّلع  موحرم  - 2
(3)« .دناسر یمن  اه  نآ  رتاوت  هب  يررض  دشاب ، مه  هشقانم 

ص:256

ص 52. ج 53 ، راونألاراحب ، یسلجم ، همالع  ص 445 /  ج 15 ، نازیملا ، ییابطابط ، همالع  - 1
ص 123. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2

ص 107. ج 2 ، نازیملا ، ییابطابط ، همالع  - 3
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نیقی بجوم  اریز  تسا ، هدیسر  يونعم  رتاوت  دح  هب  تعجر  ثیداحا  هک  تسین  یکش  چیه  دسیون «: یم  یلماع  رح  خیش  موحرم  - 3
(1)« .دنک كاپ  يدییقت  يا و  ههبش  ره  زا  ار  شیوخ  بلق  هک  یسک  ره  يارب  دنتسه ؛

(2) .تسا هدید  تعجر  نوماریپ  ثیدح  هک 620  هدرک  اعدا  بیذهت  حرش  رد  يریازج  ثدحم  - 4

: مینک یسررب  ًالامجا  ار  هتسدره  دافم  هدرک و  يدنب  هتسد  ار  اه  نآ  هک  تسا  مزال  تایاور ، اب  رصتخم  یلامجا و  ییانشآ  يارب 

هب .دـنک  یم  رکذ  مالـسا  تاداقتعا  فراعم و  ریاـس  فیدر  رد  مزـال  قح و  هدـیقع ي  کـی  ناونع  هب  ار  تعجر  هک  یتاـیاور  فلا )
.دش هراشا  تعجر » ّتیمها   » ثحب رد  تایاور  نیا  زا  یضعب 

.دنا هدومن  رکذ  تیاور  اب  هارمه  ار  هیآ  زا 125  شیب  یسلجم  همالع  .دننک  یم  ریسفت  ار  تعجر »  » هب طوبرم  تایآ  هک  یتایاور  ب )

هنیمز نـیا  رد  ار  تــیاور  زا 170  شیب  یلماـع  رح  خیــش  موـحرم  .دـنک  یم  یفرعم  ار  ناگدــننک  تـعجر  هـک  تـسا  یتاـیاور  ج )
.دجنگ یمن  سرد  نیا  هدودحم ي  رد  اه  نآ  رکذ  هک  تسا  هدرک  يروآدرگ 

تعجر هدیقع ي  هب  تارایز  هیعدا و  حیرصت 

هراشا

زا هنومن  دنچ  هب  راصتخا  هب  هک  میزادرپب ؛ موصعم ، زا  هدیسر  تارایز  هیعدا و  رد  تعجر  هدیقع ي  نایب  هب  میراد ، انب  تمسق  نیا  رد 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ 

هریبک هعماج ي  ترایز  - 1

امش تعجر  مراد ، رواب  ار  امش  تشگزاب  مراد ، نامیا  امش  هب   » (3) ؛» مُکِرمأل ٌرظتنم  مِکتَعجَِرب ، ٌقِّدَصُم  مکبایإب ، نِمُؤم  مِکب  ٌفرَتعُم  »
« .مشک یم  راظتنا  ار  امش  رما  منک ، یم  قیدصت  ار 

سی لآ  ترایز  - 2

« .تسین نآ  رد  يدیدرت  تسا و  قح  امش  تعجر  انامه   » (4) ؛»...  اهیف َبیَر  ٌّقح ال  مکَتعجَر  َّنأ  «و 

ص:257

ص 33. ظاقیالا ، یلماع  ، رح  - 1
ص 288. ج 5 ، ناقرفلا ، نایب  یناسارخ ، ینیوزق  - 2
ص 131. ج 102 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3

ص 494. ج 2 ، جاجتحالا ، یسربط ، صص 82 و 94 / ، 102 ج   راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 4
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ترایز  - 3

هب مدـقتعم ، امـش  يالاو  ماقم  هب  نم   » (1) ؛» ُهللا ءاش  ام  ّالإ  ُمَعزأ  ـال  ًهردـق و  ُرِکنُا ِهللا  ـال  مُِکتَعجَِرب ، ٌّرِقُم  مُِکلـضَِفب ، َنیِلئاـقلا  نَِمل  ّینإ  »
« .منک یمن  هدارا  ار  يزیچ  راگدرورپ  ترضح  ّتیشم  زج  منک و  یمن  راکنا  ار  ادخ  تردق  مراد و  رواب  امش  تعجر 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  - 4

نم امش ، نمشد  اب  هن  متسه ، امش  اب  ًامتح  میامـش ، اب  نم  زور  نآ   » (2) ؛» مُِکتَعجَِرب َنینمؤملا  نِم  ّینإ  مُکِّوُدَـع ، َعَم  مُکَعَم ال  مُکَعَمَف  »
« .مراد رواب  امش  تعجر  هب 

ثراو ترایز  - 5

« .مراد نیقی  ار  امش  تشگزاب  مراد و  نامیا  امش  هب  نم   » (3) ...نقُوم ؛» مکبایإب  ٌنمؤم و  مکب  ّینَأ  »... 

نابعش همین ي  زور  رد  مالسلا  هیلع  هللا  هّیقب  ترضح  ترایز  - 6

مهاوخ یم  وا  زا  موش و  یم  لسوتم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هب   » (4) ؛»...  کماّیا یف  ًهعجَر  كِروهظ و  یف  ًهَّرَک  یل  لَـعجَی  نَأ  و  »... 
« .دهد رارق  امش  راگزور  رد  یتعجر  امش و  روهظ  رد  یتشگزاب  نم  يارب  هک 

ص:258

ص 189. ج 100 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
ص 218. تارایزلا ، لماک  هیولوق ، - 2

ص 200. ج 101 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3

ص 118. ج 102 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 4
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دهع ياعد  - 7

نآ ناشیا ، نم و  نایم  دـش  عناـم  رگا  ادـنوادخ   » (1) ؛»...، ینَفَک ًارَِزتؤم  يربـق  نِم  ینجِرخَأَـف  توـملا ...  هنَیب  ینَیب و  َلاـح  نإ  َّمهّللأ  »
 ... .« ما هدیچیپ  دوخ  هب  ار  منفک  هک  یلاح  رد  روایب  نوریب  مربق  زا  ارم  سپ  يا ...  هداد  رارق  هک  یگرم 

نادقتعم یگدنز  رد  تعجر  راثآ 

تکرح دیما و  - 1

یناهج تموکح  رد  روضح  هب  دـیما  ینید و  طاشن  رد  ار  یمهم  شقن  همیرک ، تلود  نامز  رد  ایند  هب  تشگزاب  تعجر و  هب  داـقتعا 
، دنا هدرک  يرپس  ناشیا  روهظ  راظتنا  رد  ار  دوخ  رمع  مامت  هک  يدارفا  تسا  نکمم  اریز  .دنک  یم  افیا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

شقن ناشیا  يراودیما  رد  دشاب ، مهارف  ماما  نیرخآ  رـضحم  رد  روضح  ایند و  هب  اه  نآ  تشگزاب  طیارـش  رگا  اما  دنوش ! سأی  راچد 
.تشاد دهاوخ  ییازس  هب 

نانمؤم يارب  تماقتسا  هیحور ي  داجیا  - 2

مهیلع راهطا  همئا ي  اذل  دنک ، تماقتسا  هدرک و  لمحت  ار  رذگدوز  تالکـشم  دناوت  یم  یتحار  هب  دنیبب  نشور  ار  هدنیآ  هک  یناسنا 
مهیلع تیب  لها  همیرک ي  تلود  هیاس ي  رد  یگدـنز  رد  تعجر  هدـعو ي  اب  هدومن ، توعد  يرابدرب  ربص و  هب  ار  ناـنمؤم  مالـسلا 

ربص و هب  هداد و  یّلـست  تعجر  اب  ار  نا  _ شباحـصا اروشاع  بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دندرک  یم  راودـیما  ار  نانآ  مالـسلا 
ندناوخ هب  شرافس  تسا و  دوهشم  رایـسب  رما  نیا  اهاعد ، مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا ي  ياه  همان  ترایز  رد  .دندومن  رما  يرابدرب 

.دنک یم  ییامنهار  فده  نیا  هب  ار  ام  اه ، نآ 

نانمؤم لد  نیکست  - 3

اریز  (2) .دـنک یم  ادـیپ  مایتلا  نیکـست و  ماقتنا  تعجر و  اب  تسا ، هدـش  درد  زا  رپ  خـیرات  لوط  رد  ناملاظ  ملظ  زا  ناـشلد  هک  ناـنآ 
هدش هتفرگ  شماقتنا  هک  دنیبب  دوخ  مشچ  اب  یتقو  مولظم  ناسنا 

ص:259

ص 235. ج 2 ، مراکملا ، لایکم  یناهفصا ، یقت  دمحم  - 1
ص44 ج 53 ، راونالاراحب ، - 2
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.دشدهاوخ هتفرگ  ماقتنا  لماک  روط  هب  ناملاظ  زا  تمایق  رد  هچرگا  .دنک  یم  ادیپ  دوبهب  شیاهدرد 

َکماّیا یف  ًهَعجَر  َكِروهُظ َو  یف  ًهَّرَک  یل  َلَعجی  نأ  َكِروهظ ...  َلبق  ُتوَملا ، ینکِردأ  نإَف  َيالوَم ،

هللا ءاش  نإ 

ص:260
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شسرپ

؟ دینک نایب  ار  تعجر  ياه  یگژیو  - 1

؟ دندز تسد  یتامادقا  هچ  هب  تعجر ، هدیقع ي  نییبت  يارب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 2

؟ تسیچ ضرالا  هباد  زا  روظنم  - 3

؟ دنراد رارق  يدنب  هتسد  مادک  رد  تعجر  تایاور  - 4

.دیرب مان  دنوش ؟ یم  میسقت  هتسد  دنچ  هب  ناگدننک  تعجر  - 5

؟ دینک نایب  ار  نادقتعم  یگدنز  رد  تعجر  راثآ  - 6

شهوژپ ياه  هصرع 

.تایاور نآرق و  رد  تعجر  - 1

.داعم اب  تعجر  طابترا  - 2

.ناگدننک تعجر  - 3

(. ناقفاوم نافلاخم و   ) خیرات لوط  رد  تعجر ، هشیدنا ي  - 4

.تعجر نارکنم  لباقم  رد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  يریگ  عضوم  - 5

.تعجر دروم  رد  لوقنم  هیعدا ي  - 6

.خیرات لوط  رد  تعجر  نارکنم  - 7

.خسانت تعجر و  توافت  - 8

ص:261
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عبانم یفرعم 

.351 صص 337 _  يرهاط ، هلا  بیبح  باتفآ ، يامیس  - 1

.يرهاط نسح  ثیدحو ، نآرق  لقع ، هاگدید  زا  تعجر  - 2

.یسبط اضر  دیمح  تعجر ، هعیش و  - 3

.يریمض اضر  دمحم  تعجر ، - 4

.ءار فرح  ّتیودهم ، همان ي  گنهرف  - 5

.گرم زا  سپ  ناهج  - 6

.يدابآ  ماظن  یبتجم  دیس  ییالط ، تعجر  رصع  - 7

.یسرو يرهاط  یلع  دمحا  هرابود , تایح  ای  تعجر  - 8

.يزاریش یمداخ  دمحم  تعجر ، - 9

 . ش 2 راظتنا ، همان ي  لصف  - 10

ص:262
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  ثیدح  لهچ  مهدزناپ : سرد 

هراشا

ص:263
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هللا هیقب 

: دنیامرف یم  هک  هدینش  نینچ  ناشیا  زا  هدید و  ار  ترضح  نآ  مالسلا ،  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رضحم  رد  قاحسا  نب  دمحا  - 1

« .متسه وا  نانمشد  زا  ادخ  ماقتنا  تسد  نیمز و  يور  رد  هللا  هیقب  نم   » (1) ؛ِ»  ِهئادعَأ نِم  ُمِقَتنُملاَو    ِ هِضرَأ یف  ِهللا  ُهیقب  انأ  »

نایعیش زا  یهاگآ 

عاضوا زا  زیچ  چـیه  میهاگآ و  امـش  لاوحا  رابخا و  رب  اـم   » (2) ؛» مکِرابخأ نِم  ٌءیـش  اّنَع  ُبُزعَی  َو ال  مِکئابنَِاب ،  ًاملع  ُطـیُحن  اـّنِاَف  - » 2
« .دنام یمن  یفخم  هدیشوپ و  ام  رب  امش 

نیمز ناما 

نامه منیمز ؛ لها  يارب  ینمیا  هیام ي  ناـما و  نم  اـنامه ،  » (3) ؛» ِءامـََّسلا ِلهَِأل  ٌنامَا  ُموُُجُّنلا  َّنَأ  امک  ِضرَالا  ِله  ََأـِل  ٌناـمََال  ّینا  َو  - » 3
« .دنا نامسآ  لها  ینمیا  ببس  اه  هراتس  هک  هنوگ 

ص:264

ص 253. ج 1 ، بصانلا ، مازلا  يدزی ، يرئاح  - 1
ص 497. ج 2 ، جاجتحا ، یسربط ، - 2

ح 4. ب 45 ، ج 2 ، همعنلا ،، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
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وا ربارب  رد  میلست 

ام هب  ار  راک  دیوش و  ام  میلست  دیسرتب و  ادخ  زا   » (1) ؛» داریإلا اّنِم  َناکامک  ُرارصِإلا  انیَلَعَف  انَیِلاَرمألا  اوُّدُر  اَنل َو  اومِّلَس  َهللا َو  اوُقَّتاَف  - » 4
« .میدرب همشچ  رس  هب  ار  امش  هک  روطنامه  میروآ  باریس  همشچرس  زا  ار  امش  هک  تسام  رب  دیراذگاو 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يوگلا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

همطاف ي  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد   » (2) ؛» ٌهَنَسَح ٌهَوُْسا  یل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ِلوسَر  ِهَْنبِا  ِیف  َو  - » 5
« .تسا وکین  ییوگلا  هوسا و  نم  يارب  مالسلا ) اهیلع  ارهز 

رادید تداعس 

اـِنئاِقِلب َو َنُمیلا  ُمُهنَع  َرَّخَأـَت  اََـمل  ْمِهیَلَع  ِدـهَعلِاب  ِءاـفَولا  ِیف  ِبوـُلُقلا  َنِم  ٍعاـمتجا  یلع  ِهتَعاـِطل _    ُ هللا ُمُـهَقَّفَو  انعایـشأ _  َّنَا  وـَل  َو  - » 6
 _ دهد ناشتعاطا  قیفوت  دنوادخ  هک  ام _  نایعیـش  رگا   » (3) ؛»...  اِنب مهنِم  اهقدصَوِهفرعم  ِّقح  یلع  اِنتَدَـهاشُِمب  ُهَداعَّسلا  مَُهل  تَلَّجَعََتل 

بیصن رتدوز  ام  رادید  تداعـس  داتفا و  یمن  ریخأت  هب  ام  تاقالم  تنمیم  دندش ، یم  لد  مه  دنراد  هدهع  رب  هک  ینامیپ  يافیا  هار  رد 
 ...« ام هب  تبسن  نانآ  زا  یتقادص  نیتسار و  یتخانش  يانبم  رب  يرادید  تشگ ، یم  نانآ 

نایعیش ظفح 

یگدیسر و رد  ام   » (4) ؛» ُءادْعَألا ُمکَمَلَطْـصاَو  ُءاوْألََّلا  ُمِکب  َلَزََنل  ِکلَذ  َول ال  َو  مکِرکِِذل ، َنیـسان  و ال  ، َ مِکتاعارُِمل َنیلِمْهُمُریَغ  ّانِا  - » 7
ار امش  دای  هدرکن و  لامها  یهاتوک و  امش  یتسرپرس 

ص:265

ص 467. ج 2 ، جاجتحا ، یسربط ، - 1
ص 279. ج 2 ، جاجتحا ، یسربط ، ح 245 /  ص 286 ، تبیغ ، یسوط ، - 2

ص 315. ج 2 ، جاجتحا ، یسربط ، - 3

ص 323. ج 2 ، جاجتحا ، یسربط ، - 4
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« .دندومن یم  نک  هشیر  ار  امش  نانمشد  دمآ و  یم  دورف  امش  رب  اه  تبیصم  اه و  يراوشد  دوب ، نیا  زج  رگا  هک  میا  هدربن  رطاخ  زا 

ماما یگشیمه  دوجو 

هچ دـشاب و  رهاظ  هچ  دـنام  یمن  یلاخ  تّجح  زا  هاـگ  چـیه  نیمز   » (1) ؛» ًارومغَم اّمِإ  ًارِهاظ و  اـّمِإ  ٍهَّجُح  نِم  اولَختـال  َضرَـالا  َّنَا  - » 8
« .ناهنپ

 ِِ هذـهف ٍهّجح ...  نِم  ُولَختال  َضرألا  َّنإ  ًاروَج َو  تَِئُلم  اَمک  ًالدَـع  َضرألا  ُألمأ  يذـّلا  ُِمئاقلاانأ  نامّزلا و  ُبِحاصانأ  ُّيدـهملا و  اـنأ  _ »
هک متسه  يا  هدننک  مایق  نآ  نم  متسه ، نامّزلا  بحاص  نم  متـسه ، يدهم  نم   » (2) ؛» ِّقَحلا ِلهأ  نِم  َِکناوخإ  ّالإ  اِهب  ثِّدَُحتال  ٌهنامأ 

نیا دـنام ...  یمن  تّجح  زا  یلاخ  نیمز  يور  زگره  .دـشاب  هدـش  رپ  یتلادـع  یب  زا  هک  نانچ  منک ، یم  تلادـع  زا  رپ  ار  نیمز  يور 
« .وگم تّقح  رب  ناردارب  هب  زج  وت ، دزن  تسا  تناما 

تقو لوا  زامن 

نآ ار  حبـص  زامن  هک  یـسک  تسا  رود  هب  ادخ  تمحر  زا  نوعلم و   » (3) ؛» ُموُجُّنلا یِـضَْقنَت  نَأ  یلإ  َهادَغلا  َرَّخَأ  نَم  ٌنوعلَم  ٌنوعلَم  - » 9
« .دنوش دیدپان  ناگراتس  هک  یعقوم  ات  دزادنیب  ریخأت  ردق 

ءادهّشلا دّیس  تبرت  حیبست  تلیضف 

هیلع ءادهّـشلادیس  ترـضح  تبرت  لـئاضف  زا   » (4) ؛» ُحـیبسَّتلا َُهل  ُبَتُکیَف  َهَحبُّسلا  ُریدـُی  َحـیبسَّتلا و  یَـسنَی  َلُـجَرلا  َّنَأ  ِهلـضَف ، نِم  - » 10
هدناوخ مه  ییاعد  هچ  رگ  دراد ، ار  رکذ  حیبست و  باوث  دوش  هتفرگ  تسد  رد  ترضح  تبرت  حیبست  هچ  نانچ  هک  تسا  نآ  مالـسلا 

« .دوشن

ص:266

ح 19. ص 9 ، ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  ح 42 /  ص 511 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص 464. هّدوملا ، عیبانی  يزودنق ، - 2
ح 236. ص 271 ، تبیغ ، یسوط ، - 3

ح 4. ص 165 ، ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  ص 312 /  ج 2 ، جاجتحا ، یسربط ، - 4
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تبقاع نسح 

ماجرف دنوادخ  يوکین  تیانع  اب   » (1) ؛» بونُذلا َنِم  ُهنَع  َّیِْهنَمْلا  اُوبَنَتْجا  ام  مَُهل  ًهَدیمَح  ُنوکت  ُهَناحبُس  ِهللا  ِْعنُص  ِلیمَِجب  ُهَِبقاعلا  َو  - » 11
« .دوب دهاوخ  وکین  هدیدنسپ و  دننیزگ  يرود  ناهانگ  زا  نایعیش  هک  یمادام  راک ،

يریخ هب  تبقاع 

زا سپ  ییانیبان  زا   » (2) ؛» ِنَتِفلا ِتایِدُْرم  ِلامعَْألا َو  ِتاِقبُوم  ْنِمَو  يَدُهلا ، َدـَعب  َِهلالَّضلا  َنِم  َو  ِءالَجلا ، َدـَعب  یَمَعلا   ْ َنِم ِهللااب  ُذوُعَا  - » 12
« .مرب یم  هانپ  ادخ  هب  هدننک  دوبان  ياه  هنتف  راب و  تکاله  راتفر  زا  تیاده و  زا  سپ  یهارمگ  زا  ییانیب و 

تجاح تساوخ  رد  تیفیک 

زا يا  هتـساوخ  تجاـح و  سک  ره   » (3) ؛» ُهّالَـصُم یتْأی   َ ِلّیلا َو ِفِصن  َدـَعب  ِهَعُمُجلا  َهَْلَیل  ْلِـسَتْغَْیلَف  ٌهَجاـح  ِهللا  یلإ  َُهل  َتناـک  نَم  - » 13
« .دریگ رارق  شزامن  هاگیاج  رد  دنوادخ  اب  تاجانم  يارب  دنک و  لسغ  هعمج  بش  همین  زا  دعب  دراد  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ 

وا يوس  هب 

ناتدصقم هار و  یهلا  راکشآ  ّتنس  ساسا  رب  یتسود و  ّتبحم و  اب   » (4) ؛» هَحِضاولا ِهَّنُّسلا  یََلَع  ِهَّدَوَملاب  انَیلِإ  مکَدصَق  اُولَعْجاو  - » 14
« .دیهد رارق  ام  يوس  هب  ار 

ص:267

ح 8. ص 177 ، ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، ص325 /  ج 2 ، جاجتحا ، یسربط ، - 1
ح 42. ص 511 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ص 396. حابصم ، یمعفک  ، - 3
ص 467. ج 2 ، جاجتحا ، یسربط ، - 4
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مالسلا   هیلع  يدهم  ماما  مالک  رد  اوقت 

زا سک  نآ  و   » (1) ؛» ِهتَرِخآ ُهالْوُِال و  ِکلذـِب  ًاَرِـساخ  ُنوکَی  ُهَّنِاَف  ِِهتَلِِـصب  ُهَرَمَا  ْنَم  یلَع  ِهتَمعن  ْنِم  ُهللا  ُهَراعَا  اِمب  مُْهنِم  َلَِـخب  نَم  َو  - » 15
ترخآ اـیند و  رد  دزروب  لـخب  هداد  ار  اـه  نآ  هب  یگدیـسر  ناـمرف  هک  یناـسک  هب  هدوـمرف  تمارک  وا  هب  دـنوادخ  هک  ییاـه  تمعن 

« .دوب دهاوخ  راک  نایز  شیوخ 

لطاب يدوبان 

نیب زا  ار  لطاب  دراذگ و  مامتان  ار  قح  هک  نیا  زا  دراد  ابا  دـنوادخ   » (2) ؛» ًاقوُهَز ّالِإ  لِطابِلل  ًامامِتا و  ّالا  ِّقَحِلل  َّلَـجوَّزَع  ُهللا  یبَا  - » 16
« .دربن

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تساوخ  دنوادخ و  تّیشم 

تـساوخ يارب  یفورظ  ام  ياـه  لد   » (3) ؛» ُهللاَءاشَی ْنأ  ّالإ  َنوؤاـشَت  اـم  َو  ُلُوقَی : ُهللاو  انئِـش ، َءاـش  اذِإَـف  ِهللا ، ِهَّیِـشَِمل  ُهَیِعوَأ  اـُنبُوُلق  - » 17
یمن امش  و  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  .تساوخ  میهاوخ  هدرک ، هدارا  زین  ام  دهاوخب  دنک و  هدارا  ار  يزیچ  ادخ  رگا  تسا ؛ دنوادخ 

« .دهاوخب دنوادخ  هک  نیا  رگم  دیهاوخ 

تّدوم يانبم  تّنس  هب  لمع 

شیوخ دصقم  فده و   » (4) ؛» ْمکیَلَع َّیَلَع َو  ُدِهاش  ُهللا  ْمَکل و  ُتْحَصَن  دقف  ِهَحِضاولا ، ِهَّنُّسلا  یَلَع  ِهَّدَوَْملِاب  انَیلإ  ْمکَدْصَق  اولَعِْجا  - » 18
انامه سپ  .دیهدرارق  یهلا  ماکحا  يارجا  تنـس و  هب  لمع  يانبم  رب  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ام  یتس  ود  تبحم و  هب  تبـسن  ار 

« .تسا هاوگ  امش  ام و  همه ي  هب  تبسن  لاعتم  دنوادخ  مدومن و  ار  مزال  ياه  شرافس  اه و  هظعوم  هک 

ص:268

ص 499. ج 2 ، جاجتحا ، یسربط ، - 1

ص 499. ج 2 ، جاجتحا ، یسربط ، - 2

ح 216. ص 247 ، تبیغ ، یسوط ، - 3

ح 245. ص 247 ، تبیغ ، یسوط ، - 4
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مالسلا   هیلع  نامز  ماما  تبحم 

دیاب امـش  زا  کـی  ره  سپ   » (1) ؛» انِطَخَـس اِنتَهارک و  ْنِم  ِهینْدـُی  ام  ُبَّنَجَتَی  ِتَّبَحَم َو  اـنَ ْنِم  ِِهب  ُبُْرقَی  اـِمب  مْکنِم  ٍءِْرما  ُّلـک  ْلَـمْعَْیلَف  - » 19
يرود تسام  مشخ  تهارک و  ثعاب  تسین و  ام  دنیاشوخ  هچ  نآ  زا  دزاس و  کیدزن  ام  یتسود  ّتبحم و  هب  ار  يو  هک  دـنک  يراک 

« .دنیزگ

فّلکت زا  یهن 

« .دیزادنین تّقشم  هب  دنا  هتساوخن  امش  زا  هچ  نآ  نتسناد  يارب  ار  دوخ   » (2) ؛» ُْمتیفک ْدَق  ام  َْملِع  اوُفَّلکَتَت  ال  - » 20

مالسلا   هیلع  نامز  ماما  ناگدنهد  رازآ 

رپ و هک  یناسک  هعیش و  نادرخ  مک  نانادان و   » (3) ؛» ُْهنِم ُحَجْرأ  ِهَضوعَْبلا  ُحانِج  ُُهنید  ْنَم   َ َو ْمُهُؤاقَمُح ، ِهَعیّشلاُءالَهُج و  اناذآ  ْدَق  - » 21
« .دنهد یم  رازآ  ار  ام  تسا  رت  مکحم  رترب و  نانآ  ِيراد  نید  زا  هشپ  لاب 

مالسلا   هیلع  نامز  ماما  نیرکنم  مکح 

چیه ّلجوّزع و  دـنوادخ  نیب   » (4) ؛» ٍحون ِْنبا  ُلـیبس  ُُهلیبَـس  یِّنِم و  َسیَلَف  ینَرکنأ  ْنَم  َُهباِرق و  ٍدـحأ   َ َنَیب َّلَـجوَّزَع و  ِهللا  َنَیب  َسَیل  - » 22
« .تسا حون  دنزرف  هار  وا  هار  تسین و  نم  زا  دنک  راکنا  ارم  هک  ره  تسین و  يدنواشیوخ  تبارق و  سک 

ص:269

ص 323 و 324. ج 9 ، جاجتحا ، یسربط ، - 1
ح 10. ص458 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ص 289. ج 2 ، جاجتحا ، یسربط ، -   3
یسوط ص290 ح247. تبیغلا / - 4
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کش زا  یهن 

« .ینک کش  وت  هک  دراد  تسود  ناطیش  اریز  هدم  هار  دوخ  هب  کش  زگره   » (1) ؛» َتککَش کَّنأ  ُناطیَّشلا  َّدَوَف  َّنکُشَتال ، - » 23

کیکشت زا  یهن 

امش يارب  ام  زا  ناّقثوم  هک  یتایاور  هب  تبسن  کیکـشت  رد   » (2) ؛» اُنتاِقث اّنَع  ِهیّدَُؤی  امیف  کیکـشَّتلا  یف  انیلاَوم  نِم  ٍدَحََأل  َرْذُع  ال  - » 24
« .دنرادن يرذع  ام  نایعیش  زا  يدحا  دننک  یم  لقن 

مدرم لاوما  تمرح 

شلام رد  لام  بحاص  نذا  نودـب  هک  تسین  زیاج  سک  چـیه  يارب   » (3) ؛» ِِهنْذِإ ِریَِغب  ِهِریَغ  ِلام  ْنِم  َفَّرَـصَتَی  ْنأ  ٍدَحَِأل  ُّلِحَی  الف  - » 25
« .دنک فرّصت 

هعیش زا  الب  عفد 

زا ار  الب  نم  ببس  هب  دنوادخ  میایصوا ، متاخ  نم   » (4) ؛» یتَعیش َََأ و 
َ

یله ْنَع  َءالَبلا  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ُعَفدَی  یب  ِءایـصوألا و  ُمَتاخ  اَنَأ  - » 26
« .دنک یم  عفد  منایعیش  لها و 

جرف لیجعت  يارب  اعد 

انامه اریز  دینک ، اعد  رایسب  لماک  یقیقح و  شیاشگ  رد  باتـش  يارب   » (5) ؛» مکُجَرَف کلذ  ّنإف  ِجَرَفلا ، ِلیجعَِتب  َءاعُّدلا  اُوِرثکَأ  - » 27
« .تسا نآ  رد  امش  جرف 

ص:270

ح 4. ص 518 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، - 1
ح 61. ص 38 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  ص 816 /  ج 2 ، لاجر ، یشک ، - 2

ح 49. ص 521 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
ح 2. ص 441 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 4
ح 4. ص 485 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 5
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لام تخادرپ  سمخ ،

سپ امش  لاوما  اما   » (1) ؛» مکاتآ اّمِم  ٌریَخ  ُهّللا  یناتَا  امَف  ْعَطْقَْیلَف  َءاش  نَم  ْلِصَْیلَف و  َءاش  نَمَف  اوُرَّهَطَِتل ، ّالإ  اُهلَبْقَن  الف  مُکلاوما  اـّمأ  - » 28
هچ نآ  دزادرپن ، دـهاوخ  یمن  هک  ره  دزادرپب و  دـهاوخ  یم  هک  ره  سپ  .دـیوش  كاپ  هک  نیا  رطاخ  هب  رگم  میریذـپ  یمن  ار  اـه  نآ 

« .تسا رتهب  هدومن  اطع  امش  هب  هچ  نآ  زا  هدرک  اطع  ام  هب  ادخ 

رگیدکی قح  رد  رافغتسا 

ماـمت دوبن  رگیدـکی  يارب  امـش  زا  یخرب  شزرمآ  ترفغم و  بلط  رگا   » (2) ؛» اهیلَع نَم  کَلََهل  ٍضعَِبل  مکِـضَعب  ُرافِغتـسإ  َول ال  - » 29
« .دنتشگ یم  كاله  نیمز  لها 

نارفغ ببس  رافغتسا 

« .دیزرمآ دهاوخ  ار  وت  زین  دنوادخ  ینک  ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  رگا   » (3) ؛» َکل ُرِفغَی  ُهّللاف  َهّللا  َترَفغَتْسا  اذا  - » 30

مدرم تاجاح  ندروآرب 

زین دنوادخ  دشاب  ّلجوّزع  دـنوادخ  تجاح  لابند  هب  هک  سک  ره   » (4) ؛» ِهتَجاح یف  ُهّللا  ناک  ََّلَجَوَّزع  هّللا  هَجاح  یف  َناـک  نَم  - » 31
« .دوب دهاوخ  وا  تجاح  هدنروآرب ي  هدننک و  لابند 

ص:271

ح 247. ص 290 ، تبیغ ، یسوط ، ح 4 /  ص 484 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص 297. همامالا ، لئالد  يربط  ریرج  نبا  - 2

ص 490. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ح 13 / ص521 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، - 3
ح 18. ص 493 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 4
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زامن هلیسو ي  هب  ناطیش  زا  يرود 

كاخ هب  ار  ناطیـش  ینیب  زامن  دننام  زیچ  چیه   » (1) ؛» ِناطیَّشلا َْفنأ  مِغرَأ  اهِّلَـصَف َو  ِهالَّصلا  َنِم  ُلَْصفَأ  ِناطیَّشلا  َْفنأ  َمَغرَأ  اَـم  - » 32
« .لامب كاخ  هب  ار  سیلبا  ینیب  راذگب و  زامن  سپ  .دیاس  یمن 

قح روحم  تیب  لها 

هدـع يریگ  هرانک  تسا و  تیب  لها  اب  قح   » (2) ؛» انُِعئانَص ُدَعب  ُقلَْخلا  انِّبَر و  ُِعئانَـص  ُنَحن  اّنَع و  َدَعَق  نَم  انَـشِحُوی  ْنَلَف  انَعَم  ُّقحلَا  - » 33
هدرورپ تسد  دـنوادخ  نیقولخم  رگید  میراگدرورپ و  ياـه  هدرورپ  تسد  اـم  هک  ارچ  دوش  یمن  نامتـشحو  ببـس  زگره  اـم  زا  يا 

« .دنتسه ام  ياه 

تماما هفسلف ي 

هکدیدیدن ایآ   » (3) ؛»  مالـسلا هیلع  َمَدآ  ْنُدـَل  نِم  اِهب  َنودَـتهَت  ًامالْعَأ  اهیلِإ و  َنوُوَأت  َلـِقاعَم  ْمَکل  ُهّللا  َلَـعَج  َفیک  ُمْتیأَراـم  وَأ  - » 34
ترضح نامز  زا  دیوش  تیاده  نانآ  اب  ات  داد  رارق  ییاه  مَلَع  دیرب و  هانپ  نانآ  هب  هک  داد  رارق  ییاهأجلَم  امـش  يارب  دنوادخ  هنوگچ 

« .نونک ات  مالسلا  هیلع  مدآ 

رکش هدجس ي 

ِلـضَفک ِِلفاوَّنلا ، ِبیقَِعب  ِءاعُّدـلا  یلَع  ِضئارَفلا  َدـَعب  ِحـیبسَّتلا  ِءاعُّدـلا و  َلْـضَف  َّنإَـف  ...اـِهبَجوَأ  ّنَنُّسلا و  ِمَزلأ  نِم  ِرکُّشلا  ُهَدجََـس  - » 35
اناـمه ...تسا  یهلا  تابحتـسم  نیرت  بجاو  نیرت و  مزـال  زا  رکـش ، هدجـس   » (4) ؛» ٌحـیبسَت ٌءاعُد و  ُهدـجَّسلا  ِلـِفاّونلا و  یلع  ِِضئارَفلا 

اعد و تلیضف 

ص:272

ح 49. ص520 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ح 9. ص 178 ، ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، - 2
ح 9. ص 179 ، ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، - 3

ح 10. ص 485 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 4
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« .تسا حیبست  اعد و  هدجس ، تسا ، لفاون  رب  تابجاو  يرترب  دننامه  لفاون ، زا  دعب  ياعد  رب  تابجاو  زا  سپ  حیبست 

بیاغ ماما  زا  ناسنا  يدنم  هرهب 

رد نم  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  اما   » (1) ؛» ُباحَّسلا ِراصبألا  ِنَع  اْهتَبَّیَغ  اذإ  ِسمَّشلاـِب  ِعاـِفتنِْإلاکَف  یتَبیَغ  یف  یب  ِعاـِفتنْالا  ُهجَو  اـّمأ  - » 36
« .دراد هاگن  ناهنپ  ناگدید  زا  ار  نآ  اهربا  هک  یماگنه  تسا  دیشروخ  زا  هدافتسا  دننامه  متبیغ ،

تسا یهلا  تاردقم  زا  تبیغ 

شا هدارا  دوش و  یمن  بولغم  ّلجوّزع  دنوادخ  ياهریدقت   » (2) ؛» ُقَبُْـسی ُهُقیفَوت ال  ُّدَُرت َو  ُُهتَدارِإ ال  َُبلاُغتال َو  َّلَجَوَّزَع  ِهللاُرادقَأ  - » 37
« .دریگ یمن  یشیپ  زیچ  چیه  وا  قیفوت  رب  درادن و  تشگرب 

اعد تباجا  هب  دیما 

کیلإ َبَّرَقَت  وَأ  ُهَـتبَّیَخَف  كاــجان  يذَّلا  اَذ  نَـم  ِهِـطُعت َو  مَـلَف  کــَلَأَس  يذَّلا  اَذ  نَـم  ُهـبُِجت َو  مَـلَف  كاــعَد  يَّذــلا  اذ  نَـم   ّ ِ بَر - » 38
اطع وا  هب  دومن و  تساوخ  رد  وت  زا  یـسک  هچو  يدرکن ، تباجا  ار  شیاعد  وت  دناوخ و  ار  وت  یـسک  هچ  اراگدرورپ !  » (3) ؛» ُهَتْدَْعبأَف

»!؟ یتخاس رود  ار  وا  دومن و  کیدزن  وت  هب  ار  دوخ  ای  یتخاس ، دیما  ان  ار  وا  درک و  تاجانم  وت  اب  یسک  هچ  يدومرفن و 

ص:273

ح 42. ص 511 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ، قودص خیش  - 1
ح 34. ص 267 ، ج 92 ، راونالاراحب ، یسلجم ، - 2
ح 21. ص 194 ، ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم ، - 3
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تثعب فده 

َثََعب َُّمث  ًاباْبلَأ ، ًابُوُلقَو و  ًاراْصبأو  ًاعامْسأ  ْمَُهل  َلَعَج  ِهتَرْدُقب َو   ِ ْمُهَقَلَخ َْلب  ًيدُس ، ْمُهَلَمْهأ  الو  َاَثَبَع ، َْقلَْخلا  ُِقلْخَی  َمل  یلاعَت  َهللا  َّنإ  - » 39
ْمِهِِقلاخ و ِرمَأ  نِم  ُهولَهَج  ام  مُهَنُوفِّرَُعی  و  ِهتَیِـصعَم ، نع  مُهَنوهنَی  ِهتَعاـِطب َو  مهَنوُُرمْأَـی  َنیرِذـْنُمو ، َنیرِّشَبم  مالـسلا  مهیلع  َنّیِیبَّنلا  ُمِْهَیلإ 

تردق هب  ار  نانآ  هکلب  تخاسن ، اهر  هراکیب  و  دیرفاین ، هدوهیب  ار  مدرم  لاعتم  دـنوادخ  یتسار ، هب   » (1) ؛» ًَاباتک ْمِْهیَلع  َلَْزنَأ  َو  ْمِِهنید ،
هدنهد میب  هدنهد و  تراشب  نانآ  يوس  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  سپـس  داد ، لقع  لد و  هدید و  شوگ و  نانآ  هب  دـیرفآ و  دوخ 

اه نادب  دـنا ، لهاج  دوخ  نید  قلاخ و  رما  زا  ار  هچ  نآ  دـنراد و  زاب  وا  تیـصعم  زا  دـننک و  رما  ادـخ  تعاطا  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف 
 ....« درک لزان  یباتک  نانآ  يارب  و  دنزومایب ،

جرف يارب  اعد 

نیرخآ هلب و  تفگ : يا ؟ هدید  ار  اما  ایآ  مدیـسرپ : ناشیا  زا  مدیـسر و  نامثع ، نب  دیعـس  بانج  تمدخ  هب  دیوگ : یم  يریمِح  - 40
: دندومرف یم  هک  مدید  ادخ  هناخ ي  رانک  رد  راب 

(2) «. امرفب اضما  يدومرف  هدعو  نم  هب  هچ  نآ  ادنوادخ ، « ؛» ینَتدَعَو ام  یل  زِجنأ  َّمهللا  »

ص:274

ح 246. ص 288 ، تبیغ ، یسوط ، - 1
ص 105. هعیشلا ، نایعا  یلماع ، نیما  نسحم  - 2
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همانباتک

.میرک نآرق  - 1

.نانجلا حیتافم  - 2

 . هغالبلا جهن  - 3

.1383 نارهت ، جع ،) ) رصع دوعوم  تاراشتنا  .یناتسورس  یعیفش  لیعامسا  دلج ،  3 راظتنا ، يژتارتسا  - 4

.یلماعلا رحلا  نسحلا  نب  دّمحم  هادهلا ، تابثا  - 5

.ق 1401 ه  يزار ، ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم  یفاک ، لوصا  - 6

.ق 1416 ه  نارهت ، هوسا ، یسربطلا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  جاجتحإلا ، - 7

.یلماع ّرح  خیش  هَعجَهلا ، َنِم  ظاقیألا  - 8

.1362 مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیسردم  هعماج ي  قودص ، خیش  لاصخلا ، - 9

.م  1984 دلج ،  2 توریب ، پاچ  يرئاح ، يدزی  یلع  بئاغلا ، هجحلا  تابثإ  یف  بصانلا  مازلا  - 10

 . مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نیلقث ، ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  - 11

ناتسمز 1381. لوا ، پاچ  رایشوه ، شناد  تاراشتنا  يودهم ، يدهم  مالسلا ،  هیلع  يدهم  نارظتنم  دیما  - 12

.هیمالسإلا بتکلاراد  یسلجم ، رقاب  دّمحم  راونألاراحب ، - 13

.ملعم داوج  دیس  یسیون  زاب  يدنواهن ، ربکا  یلع  خیش  فیلأت  ناسحلا ، يرقبعلا  مالسلا ،  هیلع  رصع  یلو  ترضح  تاکرب  - 14

.ردص دّمحم  دیس  يربک ، تبیغ  خیرات  - 15

ناتسمز 1383. يوضترم ، تاراشتنا  دلج ،  3 یناهفصا ، بغار  نآرق ، ظافلا  تادرفم  قیقحت  همجرت و  - 16

ص:275
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.1378 موس ، پاچ  یجلخ ، یقت  دّمحم  راظتنا ، عیشت و  - 17

.ق 1419 ه  توریب ، تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  ینارحب ، مشاه  دیس  ناهرب ، ریسفت  - 18

.یمق میهاربا  نب  یلع  یمق ، ریسفت  - 19

.1371 مق ، هیمالسإلا ، بتکلاراد  ییابطابط ، نیسح  دّمحم  دیس  همالع  نازیملا ، ریسفت  - 20

.1382 نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  - 21

.1379 لوا ، پاچ  یلباب ، هدازرقاب  نمحرلادبع  دیلقت ، عجارم  املع و  هب  جع )  ) رصع یلو  ترضح  تاهجوت  - 22

.1378 مود ، پاچ  باتک ، ناتسوب  مالسلا ،  هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  - 23

.1380 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  یسبط ، نیدلا  مجن  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  - 24

.ّربش هللا  دبع  دیس  دلج ، ود  نیقیلا ، قح  - 25

.1380 یمالسا ، یگنهرف  رشن  رتفد  یمیکح ، اضر  دّمحم  برغم ، دیشروخ  - 26

.1383 مق ، روضح ، تاراشتنا  میکح ، يروشاع - يرابج - ییاقآ - دیس  روپ  تبیغ ، رصع  خیرات  همانسرد ي  - 27

پاچ 1379. هدازیلع ، يدهم  همجرت ي  يدیمعلا ، یمشاه  رماث  دیس  سونقق ، راظتنا  رد  - 28

.1384 مراهچ ، پاچ  دوعوم ، تاراشتنا  يریمض ، اضردّمحم  تعجر ، - 29

، نیـسردم هعماج ي  مق ، هیملع ي  هزوح ي  یناحبـس ، رفعج  رظن  ریز  یمراط  نیـسح  ثیدح ، نآرق ، لقع ، هاگدـید  زا  تعجر  - 30
.1375 متفه ، پاچ 

.ق 1411 ه  مود ، پاچ  يزاریش ، یمداخ  دّمحم  یحو ، نادناخ  همیرک ي  تلود  ای  تعجر  - 31

ناتسبات 1384. لوا ، پاچ  یتیآ ، هللا  ترصن  لوفا ، ات  روهظ  زا  ینایفس  - 32

.ق 1422 ه  نارهت ، هوسا ، یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس  - 33

.رینم یتاراشتنا  یگنهرف  زکرم  ، 1383 مود ، پاچ  یمشاه ، ینب  دّمحم  دیس  نارظتنم ، كولس  - 34

راهب 1384. رئاز ، تاراظتنا  يرهاط ، هللا  بیبح  باتفآ ، يامیس  - 35

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 319 

http://www.ghaemiyeh.com


رهم 1381. لوا ، پاچ  مالسلا ،  هیلع  رصع  ماما  تاراشتنا  این ، يولوم  داوج  دّمحم  نآرق ، رد  ّتیودهم  يامیس  - 36

زییاپ 1384. لوا ، پاچ  ّتیودهم ، یصصخت  زکرم  ناققحم  زا  یعمج  میمش ، - 37

.1380 یناتسورس ، یعیفش  میهاربا  شخب ، یگدنز  تخانش  - 38

.ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  ماما  رون ، هفیحص ي  - 39

زییاپ 1384. یهدراوز ، يرکاش  هللا  حور  ّتیودهم ، ثحابم  حرط  ترورض  - 40

.يدیهش یمشاه  هللا  دسا  دیس  ناهج ، للم  بهاذم و  مالسا و  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  - 41

.1381 مق ، باتک  ناتسوب  یمیکح ، دّمحم  مالسا ، ناسنا و  هدنیآ ي  یگنوگچ  یگدنز و  رصع  - 42

ص:276
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.1383 لوا ، پاچ  یقح ، يدهم  مجرتم  یناروکلا ، یلع  روهظ ، رصع  - 43

ناتـسمز لوا ، پاچ  ، تلاسر تاراشتنا  يزاریـش ، یمداخ  دّـمحم  تلادـع ، دیـشروخ  یناهنپ  اـی  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ  - 44
.1377

.1376 قودص ، يرافغ ، داوج  دّمحم  مجرتم : ینامعن ، رفعج  میهاربا  نب  دّمحم  ینامعن ، تبیغ  - 45

.ق 1417 ه _ مق ، هیمالسإلا ، فراعم  یسوطلا ، نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  یبا  خیش  یسوط ، تبیغ  - 46

پاچ ّتیودهم ، یـصصخت  زکرم  مالـسلا ،  هیلع  دوعوم  يدهم  یگنهرف  داینب  نایمیلـس ، دارم  ادـخ  ّتیودـهم ، همان ي  گنهرف  - 47
ناتسبات 1383. لوا ،

.مق ّتیودهم  یصصخت  زکرم  مالسلا ،  هیلع  دوعوم  يدهم  یگنهرف  داینب  راظتنا ، همان ي  لصف  - 48

.1381 نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلاراد  یشرق ، ربکا  یلع  دیس  میرک ، نآرق  سوماق  - 49

.1380 مق ، ثیدحلاراد ، ناولهپ ، مجرتم : قودص ، خیش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 50

.قودص خیش  رابخألا ، یناعم  - 51

.ق 1411 ه  ناققحم ، زا  یعمج  یناروک و  یلع  يدهملا ، مامإلا  ثیداحألا  مجعم  - 52

1384 جع ،)  ) رصع دوعوم  نارهت ، یناتسورس ، یعیفش  میهاربا  نارظتنم ، فیلکت  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  - 53

ناتسمز 1381. مود ، پاچ  نیگن ، ناریا  دلج ، ود  یناهفصا ، يوسوم  یقت  دّمحم  دیس  هللا  تیآ  مراکملا ، لایکم  - 54

.ق 1419 ه _ مق ، هموصعملا ، هدیسلا  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  رثألا ، بختنم  - 55

راهب 1382. موس ، پاچ  نارکمج ، سدقم  دجسم  يدورهاش ، يردیح  هللا  زیزع  تاجن ، دیما و  مسجت  يدهم  - 56

.1377 مق ، ثیدحلاراد ، یخیش ، اضر  دیمح  مجرتم : يرهش ، ير  يدّمحم  دّمحم  همکحلا ، نازیم  - 57

.1380 مق ، نارکمج ، سدقم  دجسم  يرون ، یسربط  نیسح  ازریم  بقاثلا ، مجن  - 58

.نایتسدالاب نایفسوی _  روپ _  يرئاح  شنیرفآ ، نیگن  - 59

راهب 1384. موس ، پاچ  نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  يزاریش ، یمداخ  دّمحم  مالسلا ،  هیلع  يدهم  دای  - 60

ص:277
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تالوصحم  یخرب  تسیل 

فیدر

باتک مان 

بطاخم

( لایر  ) تمیق

فیدر

باتک مان 

بطاخم

( لایر  ) تمیق

1

( دلج  2  ) روهظ ات 

یمومع

65000

25

(1  ) تیودهم همانسرد 

( ناگتخیهرف نایوج _  شناد  بالط _   ) یصصخت

28000

2

( هزوح لاس  باتک   ) ناهج هدنیآ 

بالط نایوجشناد _ 

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


38000

26

(2  ) تیودهم همانسرد 

یصصخت

35000

3

تیودهم همان  گنهرف 

بالط نایوجشناد _ 

68000

27

راظتنا يزاب  تراک 

اه هچب 

10000

4

تیودهم نیرتکد 

بالط نایوجشناد _ 

20000

28

يودهم گنهرف  ندش و  یناهج 

بالط نایوجشناد و 
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26000

5

یبرغ ناهوژپ  نید  هاگدید  زا  تیودهم 

نایوجشناد

25000

29

ینابرهم هلپ  هلپ 

ناناوجون

6000

6

ایوپ راظتنا 

رشق همه 

9000

30

دیآ یم  وا  یتقو 

یمومع

6000

7

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ناروای  ناناوج 

ناناوج
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6000

31

( يودهم خساپ  شسرپ و  دصکی   ) رهم باتفآ 

ناناوج

30000

8

راظتنا اونین و 

یمومع

28000

32

(1-28  ) راظتنا همانلصف  هدرشف  حول 

ناگتخیهرف

10000

9

تیودهم ثحابم  حرط  ترورض 

یمومع

3500

33

نابعش همین  لامعا 

یمومع
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12000

10

تجهب هللا  تیآ  مالک  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

یمومع

9000

34

ءارضخ هریزج 

یمومع

8000

11

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

یمومع

10000

35

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  زا 

یمومع

7000

12

ینس هعیش و  ثیداحا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

یمومع

هار _ا  www.Ghaemiyeh.comهنت ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 336زکرم  هحفص 326 

http://www.ghaemiyeh.com


14000

36

(1-19  ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هژیو  ناما         هلجم 

یمومع

5000

13

راظتنا ياه  همزمز 

یمومع نایرجم _ 

9000

37

ّتیودهم رد  ییاهراتسج 

بالط نایوجشناد _ 

15000

14

نازیتس يدهم 

یمومع

4500

38

( یتامدقم همانسرد   ) شنیرفآ نیگن 

نایوجشناد یهاگشناد _  شیپ 
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28000

15

اه بیسآ  تیودهم و  هشیدنا 

یمومع

7500

39

ناناوج فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نآرق ،

نازومآ شناد  ناناوج _ 

14000

16

(1-28  ) راظتنا یصصخت  یملع - همانلصف 

ناگتخیهرف

18000

40

 « فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  ییانشآ   » هناگتفه روشورب 

یمومع

1400

17

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نوماریپ  یلقع  یشهوژپ 

یمومع
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4500

41

( دلج 2  ) تارف ات  تارف 

نایگنهرف بالط _  نایوجشناد _ 

40000

18

دیشروخ عولط 

یمومع نازومآ _  شناد 

6000

42

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  ندش و  یناهج 

یمومع

8000

19

نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

یمومع

6000

43

ّتیودهم تماما و  یلقن  یلقع و  لئالد 

یصصخت
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28000

20

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  رد  نانز 

یمومع

2500

44

قح غورف 

یمومع

25000

21

 ( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هرابرد  ثحابم  زا  يا  هدیزگرب   ) میمش

نازومآ شناد 

5000

45

ینارعش همالع  رضحم  رد 

یمومع

30000

22

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تریس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تلود 

یمومع
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4000

46

قارف حرش 

یمومع

25000

23

سومادآ رتسون  ملیف  دقن   CD

یمومع

15000

47

نایدا رد  یجنم 

یصصخت

32000

24

راظتنا هب  هرابود  یهاگن 

یمومع

6500

48

قشع باتفآ  يد  یس 

یمومع
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10000

ترضح یگنهرف  داینب  مان  هب  دک 2711  مق  هیتجح  هعبش  یلم  کناب  ( 0101784765003  ) ابیس باسح  هب  ار  یتساوخرد  باتک  هجو 
هب یتساوخرد  ياه  باتک  دادـعت  مان و  اب  هارمه  ار  یکناب  شیف  لصا  هدومن و  زیراو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  دوعوم  يدـهم 

.دیئامن لاسرا  سکف  ای  تسپ  قیرط  زا  باتک ) همانسانش  رد  عقاو   ) زکرم یناشن 

ص:278
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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